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„SCÎNTEII

TINERETULUI"
TRANSMITE

din raionul Roșiori:

m avut mai întîi o 
scurtă convorbire 
cu tovarășul ingi
ner Toma Olaru, 
președintele con
siliului agricol ra
ional. Ca și în îm

prejurările anterioare despre 
care am scris, primul răspuns 
la întrebarea noastră referitoa
re la problema centrală a zilei, 
a fost :

— Folosim toate posibilități
le pentru menținerea și valori
ficarea apei din sol. Prin acea
sta înțeleg efectuarea comple
xului de lucrări pentru între
ținerea ogoarelor de toamnă, 
grăparea culturilor de toamnă 
și însămînțarea porumbului. 
Pe toate aceste fronturi viteza 
zilnică de lucru este în creș
tere, fapt demonstrat de rezul
tatele obținute azi (7 aprilie) 
față de ziua de ieri.

Ieri (6 aprilie): întreținut o- 
poare de toamnă — aproxima
tiv 17 000 ha. Azi (7 aprilie) — 
s-au adăugat încă 1 000 de ha.

Ieri (0 aprilie — prima zi): 
semănat porumb — 1000 ha.

Azi (7 aprilie) : semănat po
rumb — 1200 ha. Pentru
mîine (8 aprilie) se prevede o 
viteză zilnică la semănat de 
2344 ha, adică atît cît a fost

Proletari din toate țările, uniți-vă! r 1

eînteia 
hnerelului

Muncitor

Miercuri 8 aprilie 1964

în acest numârt
— Sugestii la o emi

siune „ Se ară pentru ti
neret"

'— Cronica dramatică 
„Paharul cu apă“

— Tineretul — prezent 
la muncă patriotică

— Viața de organiza
ție: Să cunoaștem și să 
popularizăm experien
ța valoroasă

— Rubrica „SPORT"

Beuca, tabloul s-a schim-

Se însămînțează porumbul. 
Imagine de pe terenurile 
experimentale ale Institutu
lui de cercetări pentru cul
tura cerealelor și plantelor 
tehnice din Fundulea, 

giunea București.

la semănatul porumbului

și menținerea apei in sol!
/I

planificat. In continuare, va 
crește.

Cum se realizează această 
creștere în gospodăriile colec
tive ?

Însoțiți de tovarășul inginer 
Florea Scrioșteanu, vicepreșe
dinte al consiliului agricol ra
ional, am pornit într-un raid 
prin comunele raionului.

E dimineață, devreme. Pă- 
mîntul, umezit de ploaia scurtă 
care a căzut ieri, începe să-și 
schimbe culoarea, căpătind pe 
crestele brazilor o nuanță ce
nușie. Cîmpul este împînzit de 
oameni și mașini. Pe zeci de 
kilometri, la capătul solelor 
unde se seamănă porumbul, 
stau înșirați din loc în loc sa
cii cu sămînță; au iost aduși 
aci din zori. La ora 6,00 semă
nătorile au intrat în lucru. Ală
turi, pe întinderi necuprinse cu 
ochiul, alte tractoare acționea
ză grape cu discuri, grape re
glabile, cultivatoare, după ce
rințele fiecărei sole în parte. 
Și toate acestea — pe zeci de 
kilometri.

La fiecare pas este evidentă 
preocuparea deosebită a meca
nizatorilor și colectiviștilor, în
trecerea lor cu timpul, cu orele.

Am ajuns la G.A.C. „30 De
cembrie" din comuna Ciolă- 
nești.

Totul a fost calculat cu mi
nuțiozitate. Sînt peste 1 OOO ha 
de ogoare de toamnă care tre
buie semănate cu porumb. Re
zervele de apă sînt reduse. 
Toate iorțele pentru păstrarea 
lor! 7 tractoare din brigada a 
17-a de la S.M.T. Odobeasca 
au fost repartizate la discuit 
și Ia lucrări cu cultivatorul. 
Capilaritaiea este distrusă, e- 
vaporarea redusă. Se lucrează 
cu o viteză zilnică de peste 
100 ha. Alături, pe terenul pre
gătit dinainte, 6 semănători 
2 S.P.C. 2 merg neîntrerupt; în
tr-o zi s-au însămințat 56 de 
ha. De mîine vor intra pe braz
dă alte două semănători. Adîn- 
cimea de însămînțare — 10 cm: 
aici este umiditate suficientă, 
iar temperatura în sol se men
ține de 3 zile la 10—11°.

Aceeași activitate rodnică, a- 
ceeași planificare judicioasă a 
forțelor de muncă am întîlnit 
la brigada a 16-a de tractoare 
care lucrează pe ogoarele ace
leiași gospodării. Aceeași grijă 
pentru menținerea umidității 
și pentru încadrarea însămîn- 
țărilor în epoca optimă, există 
și în G.A.C. Timpuri Noi din 
comuna Belitori, G.A.C, „Dru
mul belșugului" din Necșulești, 
și mai departe la Vîrtoape, 
Pere tu, Drăcșani.

La
bat într-o oarecare măsură. La 
arat au fost repartizate 6 trac
toare (puteau lucra numai trei, 
pentru că există posibilitatea 
să se organizeze și schimbul 
II), în timp ce la întreținerea 
ogorului s-a realizat, printre 
picături, numai 100 ha din a- 
proape 700 care urmează să fie 
însămînțate cu porumb, iar se
mănatul încă nu a început. Din 
cele 3 grape reglabile trimise 
aici de S.M.T. Odobeasca, una 
a venit direct din stațiune inu
tilizabilă. Se puteau aiîna zil
nic cu ajutorul ei vreo 30 
de ha.

La Ciurari — aproximativ a- 
ceeași situație cu privire la re
partizarea tractoarelor, din 
care cauză întreținerea ogoare
lor de toamnă se face într-un 
ritm necorespunzător. In plus, 
semănătorile n-au fost bine re
glate, pierzîndu-se acum timp 
prețios pentru punerea lor la 
punct.

La brigada de tractoare care 
lucrează pe ogoarele gospodă
riei colective „Unirea" din co-

FLORENȚA ALBU 
îng.

NTCOLAE SIMIONESCU 
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(Continuare în pag. a IlI-a)

Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer
a vicecancelarului Austriei, dr. Bruno Pittermann

Președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, au primit marți la a- 
miază, la Palatul R.P. Romîne, 
pe dr. Bruno Pittermann, 
vicecancelarul Austriei.

La întrevedere au participat 
Gheorghe Gaston Marin, vice-

președinte al Consiliului de 
Miniștri, 
secretarul 
Corneliu 
afacerilor
Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Mir
cea Ocheană, ambasadorul 
R. P. Romîne la Viena.

Grigore Geamănu, 
Consiliului de Stat, 
Mănescu, ministrul 
externe, Pompiliu

Au luat parte dr. Paul Wet- 
zler, ambasadorul Austriei la 
București, precum și dr. Ro
bert Fischer, consilierul vice
cancelarului Austriei.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Dejunul oferit de președintele Consiliului de Miniștri
Fruntaș în întrecerea socialistă 
— acesta este titlul purtat a- 
cum de tînărul Marin Constan
tin, rectificator la Uzina meca

nică din Sinaia.

Pentru 
o mai bună 
organizare 
pe șantier

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, a oferit marți un dejun în 
cinstea vicecancelarului Aus
triei, dr. Bruno Pittermann.

Au luat parte Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Gaston Marin și Constan
tin Tuzu, vicepreședinți ai

al R. P. Romine
Consiliului de Miniștri, Gri- 
gcire Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Ocheană, amba
sadorul R.P. Romîne la Viena, 
membri ai guvernului, ai con
ducerii unor ministere și alte 
persoane oficiale.

Au participat dr. Paul Wetz- 
ler, ambasadorul Austriei la 
București, consilierii și condu-

cătorii de întreprinderi indus
triale din Austria care îl în
soțesc pe oaspete și membri 
ai ambasadei Austriei.

în timpul dejunului, care a 
decurs într-o atmosferă căldu
roasă, au rostit toasturi pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al R.P. Romîne și vice
cancelarul Austriei.

(Agerpres)

Anul acesta, pe toate șantie
rele de locuințe din Iași s-a 
extins noul sistem de planifi
care și organizare a muncii 
brigăzilor de constructori, ini
țiat de Trustul regional de 
construcții : „norma compusă 
pe apartament".

Aplicarea noii metode pre
supune organizarea rațională 
a fiecărui punct de lucru, am
plasarea depozitelor de mate
riale cît mai aproape de obiec
tivul în construcție, scurtarea 
substanțială a distanțelor de 
transport, folosirea în măsură 
mai mare a metodelor moder
ne de lucru.

csa! iztsti

Capitală prezintă

„Fata cu ga
la Palatul de 

din Piteștif 
amatori pre- 

spectacolul cu
i orașul Suceava. Pnmavara a scos la joacă, in fața noilor blocuri, numeroși 

copii

CTUALITĂȚII
Operete în interpretarea 

artiștilor amatori
Recent, la clubul 

Uzinelor „Tractorul" 
din Brașov a luat fiin
ță o formație de ope
retă de amatori din 
care fac parte strun
gari, lăcătuși, rectifi
catori, laboranți, ingi
neri. Noua formație 
pregătește punerea în 
scenă a operei „Tran
dafirii Doftanei" de 
Norbert Petri, sub con
ducerea muzicală a 
compozitorului.

Astfel de formații, 
create din dragostea 
multor oameni ai 
muncii pentru acest 
gen muzical își des
fășoară activitatea m 
mai 
deri

multe întreprin- 
din Capitală $i

din alte orașe âin 
țară.

Așa, de exemplu, an
samblul Uzinelor ,E- 
lectromagnetici" din 
~ la
cel de-al Vll-lea con
curs al artiștilor ama
tori fragmente din 
opera 
roafe". 
cultură 
artiștii 
gătesc 
opereta „Ana Lugo- 
jana". Rolul principal 
va fi susținut de fi- 
latoarea Elena Radu 
de la „Textila*-Pitești, 
interpreta cintecelor 
moldovenești în an
samblul folcloric al 
R. P. Romîne care a

F' ~
Criro p.'gr.ixl I și 
pîornx de onoare.

Ssb iaâncKxrex 
tisbiLri merii Finei 
Victor Cottesa. pro
fesor Ia Conserosic~~ 
d:n Buarrești, o 
formație de smater-. 
din Pitești a pas în 
scenă ml treat 
opereta „Sănrtnl do
niței", cu csre a dai 
mai molie reprezentA- 
ții la Pitești și Curtea 
de Argeș. Artiștii 
amatori din R. Vilcea 
au montat opereta 
„Plutașul de pe Bis
trița", iar cei din Sla
tina pregătesc premie
ra operetei „Crai 
Nou'.

Noi modele de încălțăminte
De cîteva zile magazinele au pus 

în vînzare încălțăminte pentru se
zonul cald. Comparativ cu primul 
semestru al anului trecut, în acest 
an cumpărătorii vor avea la dis
poziție cantități sporite și un sorti
ment mai bogat de pantofi și san
dale pentru primăvară și vară. Din 
unele sortimente cum sînt sandale 
tip litoral cu talpă microdur sau 
duroflex, sandale cu toc îmbrăcat 
cu plută pentru femei, se vor pune 
în vînzare cantități cu 50—350 la 
sută mai mari. Numărul modelelor 
a crescut de asemenea. Fabricile 
„Flacăra roșie" „Dîmbovița", „Car
men", „Progresul" din București, 
Fabrica de încălțăminte și pielărie 
din Cluj și altele au realizat noi

modele de pantofi și sandale pen
tru copii, femei și bărbați.

Ele se remarcă printr-o diversi
tate de culori și linii elegante, sînt 
flexibile, ușoare și comode. De 
asemenea încălțămintea pentru 
adolescenți și copii este realizată 
după calapoade și din materiale 
care o fac comodă și durabilă.

Noile modele sînt rodul muncii 
creatorilor și lucrătorilor din in
dustria de încălțăminte care s-au 
condus în activitatea lor de apre
cierile de care s-au bucurat unele 
modele de încălțăminte în sezonul 
trecut, precum și de sugestiile și 
propunerile făcute de cumpărători. !

(Agerpres)

Pe primele locuri
in concursul de inovații

Ministerul Industriei Con
tracțiilor de Mașini a desem
nat zilele acestea întreprinde
rile clasate pe primele locuri 
în concursul de inovații des
fășurat anul trecut în această 
principală ramură a economiei 
noastre naționale.

Uzinele „23 August", „Auto
buzul” și „Electrofar" din 
București, precum și „Inde
pendența" din Sibiu au cucerit

premiul I, iar alte zece uni
tăți constructoare de mașini 
au primit premiile II și III- 

Concursul de inovații orga
nizat în anul 1963 în industria 
construcțiilor de mașini s-a 
încheiat cu 10 600 inovații 
aplicate în producție, care au 
adu9 economii de aproape 121 
milioane lei.

(Agerpres)

Toastul tovarășului

Ion Gheorghe Maurer

Toastul vicecancelarului

dr. Bruno Pittermann

Foto: AGERPRES

Stimate domnule vicecancelar,
Stimați oaspeți austrieci,
Vă rog să-mi permiteți, înainte de toate, ca, 

în numele guvernului Republicii Populare Ro- 
mîne, să vă salut călduros și să vă urez o ședere 
plăcută și folositoare în țara noastră.

Ne bucurăm din toată inima de vizita dv. în 
Romînia și sîntem convinși că ea va aduce o 
nouă contribuție la întărirea relațiilor amicale 
dintre țările noastre.

încă din I960, pornind de la vizita la Viena 
a președintelui Consiliului de Stat al R.P.R., 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-au stabilit contacte 
regulate între oamenii de stat romînl și aus
trieci care au permis o mai bună cunoaștere 
reciprocă și au devenit un factor permanent de 
apropiere între cele două țări.

Evident, rezultatele rodnice ale acestor con
tacte au fost înlesnite d’e faptul că ambele părți 
au fost însuflețite de dorința de a întări coope
rarea bilaterală pe bază de egalitate și respect 
reciproc, că au găsit de la bun început un 
punct de vedere comun într-o problemă deose
bit de importantă și anume că schimburile eco
nomice reprezintă o bază solidă pentru înțele
gerea între state.

Cunoaștem și prețuim, stimate domnule vice
cancelar, aportul dv personal la promovarea 
acestui punct de vedere, a cărei justețe este 
confirmată încă o dată de evoluția relațiilor 
romîno-austriece în ultimii ani.

Volumul comerțului dintre Romînia și Aus
tria a crescut, în perioada 1955—1963, de aproa
pe patru ori. Acordul comercial de lungă du
rată și alte acorduri încheiate recent au creat 
un cadru stabil pentru desfășurarea și dezvol
tarea schimburilor comerciale.

S-au dezvoltat legături din ce în ce mai vii 
culturale, schimburi de vizite între oameni de 
știință, artiști, întîlniri sportive, schimburi tu
ristice.

A fost ridicat la rang de ambasadă nivelul 
reprezentanțelor diplomatice ale celor două 
țări. S-au rezolvat problemele pendinte izvorînd 
din relațiile bilaterale. Azi nu mai există între 
noi probleme de această natură și putem să ne

Domnule președinte al Consiliului de Stat,
Domnule prim-ministru, domnilor, excelențe^ 
Permiteți-mi să vă mulțumesc, în primul rînd, 

atît în numele meu, cit și în numele colabora
torilor mei pentru invitația și primirea extrem 
de călduroasă și, în același timp, pentru posi
bilitatea pe care ne-ați oferit-o de a discuta 
probleme ale schimbului de mărfuri ale indus
triei etatizate austriece cu forurile dumneavoa- 
stre competente.

Exprimîndu-și convingerea că aceste discuții 
se vor încheia cu succes, vicecancelarul Aus
triei, dr. Bruno Pittermann, a reamintit vechile 
tradiții de prietenie izvorîte din relații cultu
rale și comerciale care se găsesc la baza legă
turilor dintre Austria, țară azi neutră, și Ro- 
mînia. EI a subliniat importanța schimbului de 
experiență și de mărfuri, cît mai larg între po
poare, în prezent „cînd epoca autarhiei a 
trecut".

„Dacă mă gîndesc la viitorul continentului 
nostru, acest viitor nu trebuie să consiste în 
distrugătoare și în tancuri. Viitorul acesta tre
buie să se bazeze pe capacitatea de dezvoltare 
atît a agriculturii, cît și a industriei. Acest 
viitor trebuie să se bazeze pe o pregătire mul
tilaterală a întregului popor în cunoștințe teh
nice științifice, pentru că mașinile și instalațiile 
industriale trebuie să fie mai întîi create și 
apoi să fie bine cunoscute. Viitorul trebuie să 
se bazeze, d'e asemenea, pe solidaritate și să fie 
realizat prin schimbul liber de mărfuri. Aceasta 
poate să fie o viziune de viitor foarte îndepăr
tat. Putem scurta această depărtare prin con
tactele personale, omenești, nu numai ale con
ducătorilor, ci și înseși ale muncitorilor, ale 
popoarelor noastre, cînd s-a cîștigat încrederea 
că unul nu dorește răul celuilalt, înțelegerea nu 
va fi greu de realizat. Ritmul creșterii turis
mului austriac în Romînia arată că ne găsim 
pe un drum bun.

Fiecare țară și fiecare popor are dreptul să 
înceapă dezvoltarea relațiilor sale cu acele po
poare cu care există o încredere reciprocă, și 
eu pot să spun că In raporturile dintre statele 
noastre există această încredere. Astfel, există

(Continuare In pag. a lll-a) (Continuare în pag. a llt-a)

METALUL POATE FI MAI BINE GOSPODĂRIT!
Inginerul Traian Roșu, șe

ful secției forje a Uzinelor „1 
Mai "-Ploiești ne împărtășește 
experiența dobindită de co
lectivul său în :

• Alegerea celor mai 
bune metode de 
forjare

• Debitarea raționa
lă a metalelor

• îmbunătățirea teh
nologiei de prelu
crare

mă, peste două treimi trebuie 
obținută prin continua redu
cere a consumului de metal, 
prin mai buna gospodărire a 
semifabricatelor, matrițelor 
etc. Ce căi folosim pentru a- 
ceasta ? în ultimul timp, am 
reușit să ne însușim o seamă 
de procedee tehnologice a- 
vansate — forjarea în matrițe

a prelucra unele repere prin 
matrițare în locul forjării li
bere au dat rezultate bune. 
De atunci una din principa
lele preocupări ale tehnologi
lor secției a devenit tocmai 
studierea posibilităților de a- 
plicare a metodelor de forjare 
moderne la un număr cît mai 
mare de piese. Din luna no-

rea în matrițe deschise, pe 
ciocanele cu abur. In prezent, 
roțile de lanț, roțile dințate 
ale craboților de la instalații
le 2DH, 3 DH — 200 A, 4 LD, 
T 50 — în total peste 100 de 
repere — nu se mai execută 
prin forjare liberă ci prin a- 
ceastă metodă mult mai eco
nomică. Numai în primele trei

primul rînd o debitare a ma
terialului la dimensiuni mai 
mici decît în cazul forjării li
bere. Pentru piesele care vor 
fi prelucrate prin matrițare și 
croire devine mai complexă 
Aceasta ne dă posibilitatea să 
folosim în întregime lamina
tele, să nu rezulte capete inu
tilizabile.

CĂI DE REDUCERE

■ A CONSUMULUI LA FORJEituația consumu
lui de metal în 
secția noastră, la 
sfîrșitul anului 
trecut, indica o 
economie de a- 
proape 350 tone,

realizată prin reducerea sis
tematică a greutății pieselor, 
valorificarea deșeurilor de la 
debitare, folosirea largă a la
minatelor cu defecte de fa
bricație.

în acest an. avem sarcina 
de a realiza o reducere a pre
țului de cost în valoare de 
4 200 000 lei. Din aggașță yț-

deschise, forjarea de precizie 
— în atenția noastră fiind a- 
cum extinderea lor în funcție 
de caracteristicile fizico-me- 
canice ale materialului, de 
destinația piesei, de gradul de 
complexitate al acesteia. Este 
foarte importantă deci, ale
gerea din capul locului a me
todei de forjare cea mai pro
ductivă și mai economică.

încercările noastre, efec-

iembrie 1963 și pînă acum, am 
folosit matrițarea închisă pe 
prese hidraulice și ciocane 
matrițoare — în locul forjării 
libere — la confecționarea ca
setelor și penelor pentru me
sele Rotary, a urechilor întin- 
zătoare de la turlele instalați
ilor de foraj, și a altor repere. 
Rezultatul ? A fost economi
sit lunar, în medie, 10 000 kg 
metal. în funcție de factorii 
amintiți, am aplicat sl forja-

luni ale acestui an, prin 
schimbarea metodei de forjare 
la aceste piese, am putut în
scrie la capitolul economii în
că 5 tone de metal. Și exem
ple se pot da în continuare.

Se impune însă o precizare. 
Reducerea consumului de me
tal nu se obține dintr-o dată, 
numai prin simpla alegere a 
unei metode de forjare mai 
avansată. Schimbarea proce
deului de lucrțț impune în

Stabilirea dimensiunilor la 
debitare și chiar a pieselor 
forjate care vor merge în sec
țiile de prelucrări mecanice 
nu se face la întîmplare. La 
întocmirea tehnologiei tre
buie să se țină seamă de a- 
dausurile de prelucrare, de 
pierderile prin oxidare în 
timpul încălzirii. Adausurile 
tehnologice nu trebuie să de
pășească limitele prevăzute in 
STAȘ-uri. Am reușit să fa

cem acest lucru. Experiența 
acumulată de-a lungul anilor 
ne-a permis însă să îmbună
tăți— continuu tehnologia de 
prehMnrare, să reducem siste- 
mati: adausurile prevăzute în 
prciec V.e inițiale, atît la ope
rațiile* de matrițare cît și la 
for; 3 liberă. La unele pie- 
- — ^-năoară, la roata din
țată <țEQCâ cu 36 dinți de

- a instalației 
2 DH —-reducerea consumului

’ ’ -: : ifra de 24 kg
pe taeetâ- La altele, fbproiec- 

e : i.a a dus la rc-
mai mici. 

Este caxit conurilor de la sa
pele mt-ț-Cb R10-C care 

••• z ram prin ma-
trițare. L^ acestea, prin mic-

i ... _.--.l:r, consumul 
de ; e bucată a fost re
duc cu 1 kfe respectiv 500 gra-

- - ‘ 1. numai de la
aceste dnuit repere se econo-



Sugestii la o emisiune 
„Seară pentru tineret^
—— ............... I —

Rezultat al anei prețioase Initiative, emisiunea In același timp, prin Însăși caracterul ei, emi-
radio „Seară pentru tineret" fi-a cîștigat, pe siunea oferă încă numeroase posibilități în ve- 
builă dreptate, o largă popularitate în rîndul ti- derea continuei îmbogățiri, tocmai pentru a pu
nerilor ascultători. Multe din edițiile acestei tea răspunde și mai eiicient interesului suscitat,
emisiuni s-au impus prin conținutul lor intere- Din dorința de a veni în întîmpinarea acestei
sânt șl educativ, prin iorme de prezentare atră- preocupări, vădită de altiel și prin evoluția po-
gătoare și pline de fantezie, justiiicînd efortul zitivă a emisiunii, publicăm în ziarul nostru pă-
deloc ușor, al realizatorilor. rerile și sugestiile unor tineri ascultători :

/

Tineretul - prezent
la munca patriotică

Largă participare

in regiunea Oltenia

■■
nu era viu, atractiv. Se 

niște tractoare și atît. Cu
misiunea pentru ti
neret din seara de 
joi a aprilie mi s-a 
părut variată. Poate 
prea variată. Și poa
te cam lungă. O e- 
misiune de o aseme

nea durată — o oră și jumătate 
— nu se poate asculta în între
gime, și cred că nimeni nu do
rește asta. Mi-a plăcut mai ales 
fragmentul „de vorbă cu actori de 
teatru" (datorat în cea mai mare 
măsură felului în care a povestit 
maestrul Costache Antoniu), Dar 
de la unele premize bune, alte 
fragmente au fost ratate. Ca, de 
exemplu, cel despre muzica ușoară 
romînească, și nu din vina Adei 
Brumaru. Era așa de sim
plu să se povestească pe un 
fundal muzical, cu lucrări de care 
pomenea vorbitoarea. Sau momen
tul cu tractoriștii de la Vadul Oii, 
cu tot firescul interviului, nu con-

vingea, 
auzeau 
un microfon și cu un magnetofon 
mic, te poți deplasa, foarte ușor. 
Mi-ar fi plăcut ca discuția să se 
poarte în ambianțe diverse (la 
S.M.T., de exemplu), să aud și pe 
alții vorbind mai în spate, s-ar fi 
putut urmări unul din tractoriști 
acasă, sau la casa lor

Andrei
regizor r- film

„pe roate".

E multă poezie autentică în viața 
lor. Eram curios să știu mai multe 
despre ei. Să aflu ce vor face 
după masă, de exemplu, pînă sea
ra, după ce termină luciul. Mi-ar 
fi cîștigat mult mai mult intere
sul. Sau ideca cu tinerii doctori 
din însurăței. înainte de a fi pre
zentați, mă gîndeam chiar la un

Dumitru Olteanu
secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. București

dresată exclusiv tineretului, emisiunea „Seară pentru tineret" se 
bucură de prețuirea cuvenită. Oferă săptămînal multe aspecte

activitate, prezentate ade-semnificative din diverse domenii de 
tea cu fantezie, care atrage și convinge.

Ultima emisiune, din săptămîna trecută, n-a făcut excepție pe această 
linie. A fost diversă ca tematică, a avut muzică bună (prea puțină 
însă — ca durată — și încă insuficientă ca diversitate de genuri), au 
fost prezente și noutăți cultural-artistice (din păcate numai „Șantier 
cinematografic", rezolvat printr-o facilă formulă : anunțul informa
tiv). A lipsit însă un element esențial care cred c-ar trebui să carac
terizeze această emisiune: poezia. La propriu — prin prezentarea în 
lectura artiștilor și a atîtor tineri iubitori de poezie a celor mai fru
moase versuri. Și, în general, în felul în care se prezintă întreaga 
„parte vorbită" a emisiunii. Cu excepția cuvîntului artistului Costache 
Antoniu, tuturor celorlalte aspecte mi s-a părut că le lipsește fiorul 
poetic pe care în viață îl au. Mă refer și la munca tinerilor din Lunca 
Dunării.

De altfel, pe această linie — a transmiterii experienței valoroase acu
mulate de colectivele de tineri, de organizațiile U.T.M. în folosirea orelor 
de după muncă, de după școală, cred că se poate face, mai mult. 
Reportaje „pe viu* de la serile cultural-distractive ale tinerilor ai 
avea eficiență — stimulînd inițiativele bune existente în fiecare orga
nizație de bază U.T.M., îmbogățindu-le prin promovarea celor mai 
ingenios alcătuite.

Poezia și „Cîntecul săptămînii" — cred că ar trebui să fie prezente 
în fiecare emisiune (acțiunea de învățat cîntece și poezii se desfășoară 
în fiecare organizație U.T.M. și reportaje pe această temă ar fi bine 
venite). De asemenea, săptămînal, artiștii amatori aflați acum în confrun
tarea largă a celui de-al Vll-lea concurs — ar trebui să fie prezenți 
în studio — cu creațiile lor cele mai valoroase (mă refer în special la 
arta agitatorică a brigăzilor artistice, din ce în ce mai bine stăpînită — 
prin text și interpretare — de numeroase colective de tineri artiști ama
tori. Prezența acestora în emisiune ar avea o valoare deosebită, care nu 
suferă comparație cu multe din nedoritele pretexte umoristice din nu
meroase emisiuni și chiar din ultima...).

De remarcat — cursul de istoria dansului. Sărac însă fondul muzical- 
ilustrativ al expunerilor ; de asemenea, cred că latura tehnică, șe înțe
lege mai greu din expunere.

Solicitarea contribuției tinerilor la realizarea propriei lor emisiuni 
cred că ar trebui realizată cu mai multă frecvență. Ar fi și un sondaj 
util pentru redacfie de a cunoaște preferințele tinerilor.

Alexandru Zikne
proiectant — Uzinele „Electronica1

Cele nouăzeci de minute de emisie săptămînală dedicată exclusiv 
nouă, tinerilor, s-au impus în scurt timp. Am devenit „abonat" 
consecvent; pentru că m-a atras complexitatea problemelor pe 

care le prezintă, atmosfera de tinerețe menținută prin desele invitații la 
dans, la glume, dar și la o vie curiozitate, la dorința de a afla (și apoi 
de a gîndi) cît mai multe și mai variate aspecte ale activității din 
toate domeniile.

Apreciez ca izbutit efortul de a da unitate emisiunii prin 
legăturile muzicale ca și prin texte umoristice. In legătură cu acestea 
însă, cred că e mult loc pentru mai bine. Îmi place foarte mult Horia 
Căciulescu; e de multe ori pus însă (și cu prisosință în ultima emisiune) 
în fața unor .texte umoristice care cu greu stîrnesc măcar un zîmbet.

Muzica ultimei emisiuni a fost inspirat aleasă (din păcate cred că 
prea puțină încă). Și-ar putea găsi, cred, locul în emisie — pe lingă 
paginile de muzică ușoară și populară — și aria din operă și operetă, 
liedul clasic pe teme de dragoste — cu interpreți celebri.

Mi-aș permite încă alte cîteva sugestii de ascultător. Multe din re
portajele realizate (cel recent cu „Lunca Dunării" nu face excepție) 
încă nu te fac să și „vezi" oamenii, faptele lor. Sînt făcute, nu știu 
cum, în studio, sînt fiorul autenticității. Unele din temele repor
tajelor s-ar putea realiza mai bine prin concursuri gen „Drumeții ve
seli" sau „Cine știe, răspunde" — organizate cu un grup de tineri din 
locul pe care și-l propune redacția să-l prezinte în emisiune (mă gîndesc 
la utilitatea acestei forme îndrăgite pentru a cunoaște marile șantiere 
ale patriei, oameni care scriu istoria patriei socialiste, la prezentarea 
unor locuri istorice etc.).

Invitarea în cadrul emisiunii a unor remarcabile personalități din 
viflța artistică și culturală care să-și povestească tinerețea și să vor
bească despre tineret este deos.ebit de interesantă.

lui Siribe 
clasic al 

francez 
Eminescu

omedia 
— acest 
teatrului 
pe care 
îl aprecia i entru 
„finețea tehnicii 
sale și... zugrăvi

rea foarte îngrijită a caractere
lor" — și-a păstrat intactă 
prospețimea, reușind, datorită 
ascuțitei verve satirice îndrep
tată împotriva unor triste rea
lități sociale, să mențină treaz 
interesul spectatorului contem
poran.

In esență, „intriga de curte* 
ce antrenează desfășurarea 
spumoasei acțiuni are uri cores
pondent istoric foarte real în 
evenimentele petrecute sub 
domnia reginei engleZe Anne 
(1702—1714) protagonista piesei 
cu numele ei adevărat, ca de 
altfel și celelalte (personaje 
principale, vicontele de Boling- 
broke •— reprezenta, itul parti
dului Tory — s-au ducesa de 
Marlborough, soția mareșalu
lui Marlborough cel care, ex- 
primînd interesele partidului 
Whig, conducea, ia 1714, ope
rațiile militare ale» unui deza
struos război 
britanică.

„Mărginită, 
capricioasă" 
și istoria o 
regina tînără se descurcă destul

penttu economia

incvlltă, leneșă și 
— cum de altfel 
car acterizează —

tînăr medic, din Jurilovca, pe 
care-1 cunosc bine și despre care 
știu multe lucruri interesante. Am 
fi participat cu interes la viața lor, 
dacă ascultam cum se desfășoară 
o consultație „pe viu", fără ca pa- 
cienții să știe. Seara, mergeam cu 
unul sau doi din ei spre casă și le 
înregistram convorbirea. E o viață 
adevărată acolo, trebuia s-o sim-

ci creează im- 
de radio-magazin (să 

pentru tineret). Comen- 
nn e întotdeauna spiri-

Blaier

Așa, cei doi foartenoi. , . 
soți, medici din provincie,

țim și 
drăguți 
au fost nevoiți să ne împărtășească 
niște lucruri, pe care noi le știm 
foarte bine, într-o formă seacă și 
neatractivă.

Emisiunea nu e gîndită ca un 
ansamblu. Trecerile de la un frag
ment la altul nu urmăresc vreun

gînd oarecare, 
presia 
zicem
tariul ...........
tual, cu toate eforturile interprc- 
ților (zău că ar fi mai bine, dacă 
e greu de compus mereu glume 
noi, să auzim anecdote celebre). 
Ca să nu mai vorbesc de probleme 
specifice de tineret. Dansul... dan
sul să-l lăsăm televiziunii E difi
cil să înțeleg că dansul cutare are 
timpii 
ceput 
despre 
foarte 
spus.

Toată problema e să facem emi
siunea aceasta, cu mai multă fan
tezie, urmărindu-se atractivitatea, 
interesul auditorilor, și evident 
caracterul educativ-estetic. Lucru
rile frumoase din emisiune dove
desc că se poate face mai mult. 
Cred în această posibilitate.

30, cutare 48; n-am pri- 
nimic efectiv. In sfîrșit, 
etica tineretului s-a vorbit 
puțin și ar fi arîtca de

oil

Nicoleta Toia
studentă la Facultatea de teatrologie — Institutul de teatru 

„Ion Luca Caragiale"

T-jltima emisiune mi-a plăcut ca și celelalte, cu muzica frumoasă ca 
întotdeauna, și mai ales cu diversitatea temelor. Cred că a răs
puns, într-adevăr, multor preferințe.

A prezenta aspecte din lumea lucrătorilor Luncii Dunării e fără în
doială deosebit de interesant. Dar, nu știu cum, un reportaj pe această 
temă într-o emisiune pentru tineret cere parcă mai multă 
poezie. Am ascultat nu de mult la „Jurnalul satelor9 un re
portaj plin de autenticitate despre sădirea pomilor. Conținea chiar 
și o lecție practică. Reportajul de joi seara mi l-a amintit. Poate că 
domeniile de muncă ale tineretului trebuie ilustrate într-o emisiune ca 
cea de joi seara altfel decît la jurnalul satelor sau emisiunea de știință.

In Lunca Dunării sînt oameni harnici, cu pasiuni, cu preferințe din
tre cele mai diferite, oameni care într-o după-amiază, după opt ore 
de muncă, bănuiesc că citesc, ascultă muzică sau discută despre pic
tură. Oare cum își petrec timpul liber elevii școlii de amenajări hidrau
lice ? Ce fac, seara, constructorii digurilor, cei care schimbă universul 
bălților, al mlaștinii 7 Sînt întrebări al căror răspuns interesează pe orice 
tînăr și aș fi dorit să-l aflu. Și aceste răspunsuri nu omit deloc con
ținutul muncii de fiecare zi.

Sarcina prezentatorului în genere e dificilă. Dar cînd mai are și un 
text neinspirat, hazul e amar. Cu un text al prezentării mai vesel, mai 
plin de haz (și de har...), cu glume mai bune (decît cea cu nebunul care 
a precedat discuția cu șahistul Florin Gheorghiu), Horia Căciulescu ar fi 
izbutit să mențină tot timpul buna dispoziție.

Se scrin multe pagini despre tinerețe; la seara noastră ni s-ar putea 
oferi în lectură dramatizată — cele mai frumoase. Se fac multe filme 
despre tineri — șj cu tineri; de asemenea le-ași dori în emisiune, în 
prezentări atractive (nu simple citări de titluri și nume de creatori). 
De exemplu — repprtaje de pe platoul de filmare, sau de la deplasările 
Cineaștilor în țară, interviuri cu scenariști, regizori, actori, operatori etc.

Tinerețea e un rezervor nesecat de subiecte care trebuie căutate, dar, 
mai ales, autentic, convingător prezentate.

Și încă o propunere: Ce-ar fi dacă s-ar transmite și în reluare, la 
altă oră și în altă zi f Eventual programarea ei la sfîrșit de săptămină- 
Pentru că joi seara e totuși zi de cursuri pentru multe facultăți și școli 
— și dorim cu toții să o ascultăm.

1 ț
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Zile de muncă patriotică pe șantierele Capita-

lei. Tineri de la Ministerul Industriei Alimen

tare participînd la lucrările parcului de lingă

Combinatul Poligrafic Casa Sclnteii

Foto : N. STEIORIAN

CRAIOVA (de la co
respondentul nostru). 
— Mii de tineri din re
giunea Oltenia și-au 
dat duminică din nou 
intîlnire pe șantierele 
muncii patriotice. La 
sate au fost continuate 
lucrările la noile plan
tații de pomi fructiferi, 
la curățatul izlazuri
lor, redarea îh circui
tul agricol a noi tere
nuri, s-cju împădurit 
noi suprafețe din te
renurile dezgolite. In 
raionul Segarcea circa 
3600 de 
munele 
etc. au 
redarea 
13 hectare de teren 
prin defrișarea arbuș
tilor, zăvoaielor și lăs
tărișurilor, pe margi
nea șoselelor au fost 
plantați peste 3 000 de 
pomi ornamentali și 
plopi hibrizi. Numai 
în comuna Belcin la 
această lucrare au 
participat peste 250 de 
tineri. Au fost curăța
te circa 15 ha izlazuri, 
iar un număr mare de 
tineri din comunele 
Goicea, Măceșul de Sus, 
Giurgița au participat 
la lucrările de înfru
musețare a comunelor.

Cu un bilanț rodnic 
au încheiat ziua și ti
nerii din satele raio
nului Strehaia. Princi
palele acțiuni au fost 
întreprinse aici la lu-

tineri din co- 
Birca, Drănic 
participat la 
agriculturii a

crările de plantare a 
pomilor în masive și 
aliniamente pe margi
nea șoselelor. Au con
tinuat și lucrările de 
curățire a celor 300 ha 
izlaz din comuna Broș- 
teni.

Acțiuni asemănătoa
re s-au desfășurat du
minică în toate raioa
nele din regiune.

...Peste 100 de stu- 
denți din facultățile 
de naturale și mate
matică ale Institutului 
pedagogic din Craiova 
erau prezenți la pri
mele ore ale dimineții, 
alături de tinerii de la 
„Electroputere", Ate
lierele de zonă C.F.R., 
pe șantierul de muncă 
patriotică din Calea 
Bucureștiului. Se exe
cuta taluzarea de tere
nuri, nivelări, se săpau 
șanțuri și gropi pentru 
viitoarele plantații ce 
vor împodobi această 
parte a oralului.

— Este numai unul 
din șantierele de mun
că patriotică ale tine
retului deschise în pri
măvara aceasta în ora
șul Craiova — ne spu
nea tov. Florea Ian cu 
prim secretar al co
mitetului orășenesc 
U.T.M. Tot duminică 
a început lucrul și la 
șantierul de pe Calea 
Lenin 
planta 
arbori

O bună parte din scrisorile 
sosite la 
perioadă, vorbesc despre ac
țiunile de muncă patriotică la 
care participă tinerii de la 
sate. Să răsfoim împreună cî- 
teva din ele.

Anul acesta — d*upă cum ne 
scrie Ion Gogulescu, instructor 
al Comitetului regional U.T.M. 
București — tinerii din raio
nul Slobozia s-au angajat să 
planteze 300 000 butași de sal
cie, 5 000 bucăți de plopi în ali
niamente, să împădurească 10 
hectare terenuri, să îngrijeas
că 170 de hectare cu arborete, 
să strîngă însemnate cantități 
de semințe. De aceea, încă din 
primele luni ale anului, comi
tetul raional U.T.M., împreună 
cu Ocolul silvic, au luat o se
rie de măsuri care să ducă la 
realizarea angajamentelor lua
te. Au fost stabilite locurile 
unde vor lucra tinerii, au fost 
repartizate cadre tehnice care

redacție în această

Transmit

voluntari
Îndrume munca patriotică.

unde se vor 
peste 7 000 de 
și la „Luncă".

Lucrările Reuniunii internaționale
a oamenilor de teatru

în Capitală au început marți lu
crările Reuniunii internaționale a 
oamenilor de teatru cu tema „For
marea profesională a tînărului ac
tor0, găzduită de Comitetul națio
nal romîn pentru Institutul inter
național de teatru (I.T.I.).

La ședința de deschidere au fost 
da față Constanța Crăciun, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții 
culturale, actori, regizori, sceno
grafi, studenți ai institutelor de 
teatru.

Au participat, de asemenea, Ro
samond Gilder, președintele I.T.I., 
Arvi Kivimaa, vicepreședinte, Jean 
Darcante, secretar general, Enrique 
Buenaventura. membru în Comi
tetul executiv al I.T.I., Michol 
Saint Denis, președinte al Comi
siei pentru formarea profesională 

a I.T.I., precum și alți oameni de

Cercul de pictură al Clubului muncitorilor de la schela petro liieră Băicoi
Foto: N. STELORIAN

teatru din peste 20 de țări : Hort 
Coblenzer, profesor la Seminarul 
Max Reinhardt din Viena, Rene 
Hainaux, redactor șef al revistei 
„Theatre dans le monde*4, Jo Dua, 
regizor și profesor și Aflonse Go- 
ris, directorul Studioului Teatrului 
Național de limbă neerlandeză 
(Belgia), Petar Dimitrov, președin
tele Comitetului național bulgar 
pențru I.T.I., Mois Benilsch și dr. 
Krestin Mirski, profesori la Insti
tutul de artă dramatică din Sofia, 
James de B. Domville, directorul 
Școlii Naționale de teatru din Ca
nada, Jan Kopecky, profesor la 
Universitatea Carolină (R. S. Ceho
slovacă), Dr. Mario Rodriguez Ale
man, secretar al Comitetului na
țional cuban pentru I.T.I., Elina 
Lehtikunnas, regizor, profesor de 
improvizație la Școala de teatru 
din Finlanda, Jacques Lecocq, di
rectorul Școlii „Mima Theatre" din 
Paris, Gero Hammer, reprezentan
tul Direcției teatrelor din Ministe
rul Culturii al R.D.G., T v 
Regener, reprezentant 
Așezămintelor școlare 
minister, Armin-Gerd 
rector și Karl Eggstein, 
Școala Superioară
Leipzig, Rudolf Penka, director și 
dr. Gerhard Piens, conferențiar la 
Școala de artă dramatică din Ber
lin (R. D. Germană), dr. Erich 
Schumacher, director general al 
Teatrului Municipal din Essen 
(R. F. Germană), Erik Herman 
Vos, directorul Companiei teatrale 
„Die Nieuwe Komedie Arena" din 
Haga, dr. Aaka Meierson, consilier 
expert pentru probleme culturale 
în Ministerul Instrucțiunii Publice 
și Cultelor, Karl Magnus Thul- 
strup, directorul Școlii de stat de 
teatru din Gothenburg, Ingrid 
Toensager, regizor, și John Zacha
rias, directorul Teatrului Munici
pal din Norrkoeping (Suedia), dr. 
Ferenc Hont, regizor, președintele 
Comitetului național ungar pentru 
I.T.I., Janos Gosztonyi, regizor, și 
Eva Szirmai, șeful secției pentru 
educație artistică din Ministerul 
Instrucțiunii Publice (R. P. Un
gară), artistul poporului al U.R.S.S., 
Vasili O. Toporkov.

Delegația romînă este formată 
din : Radu Beligan, Costache An
toniu, Sică Alexandrescu, Gheor- 
ghe Carabin, Dina Cocea, Ion 
Finteșteanu, Mony Ghelerter, 
Gyorgy Kovacs, Szabo Layos, Gh. 
Dem. Loghin, Radu Penciulescu, 
Eugenia Popovici.

Ingeborg 
al Secției 

din același 
Kuckhoff, 

profesor la 
de teatru din

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de artistul poporului Radu 
Beligan, președintele Comitetului 
Național Romîn pentru I.T.I., 
membru în Comitetul Executiv al 
I.T.I.

Rosamond Gilder a adus apoi 
reuniunii salutul conducerii I.T.I.

Constanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a saluat pe oaspeți, 
adresîndu-le urări de bun venit și 
succes deplin în desfășurarea lu
crărilor reuniunii.

In continuare, 
Dem. Loghin, 
tului de Artă 
tografică ,,I. 
București, a 
„Principalele 
procesului de 
nală a actorului. Locul improviza
ției în cadrul acestui proces", re
gizorul Michel Saint Denis (Fran
ța), a prezentat referatul „Impro
vizația — mijloc de formare a 
aptitudinilor fizice și psihica ale 
studentului*4, artistul poporului al 
U.R.S.S., V. O. Toporkov, a pre
zentat referatul „Rolul improviza
ției în realizarea scenică a carac
terelor interpretate'4.

Lucrările reuniunii au continuat 
după-amiază, cu discuții pe margi
nea referatelor prezentate. Studen
ții Institutului de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I. L. Caragiale0 
din București au prezentat apoi un 
spectacol cu fragmente din „Ham
let".

Lucrările reuniunii continuă.
★

Comitetul Național Romîn pen
tru I.T.I. a oferit o masă la Athe- 
nee Palace, în cinstea participan-

regizorul Gh. 
prorectorul Institu- 
Teatrală și Cinema- 
L. Caragiale“ din 
prezentat referatul 
caracteristice ale 

pregătire profesio-

Numai în două zile, peste 460 
de tineri din comunele Cpcora 
Bucu, Scînteia, Gheorghe Doja, 
Colilia, Bcîncoveni, Perieți au 
procurat peste 11 000 butași 
salcie pe care i-au și plantat, 
au scos din pepinieră 8 000 de 
peri sălbatici și 76 000 sîngeri, 
au curățat o suprafață însem
nată de teren unde vor fi 
plantați arbuști.

O altă informație am pri
mit-o de la tovarășul Ion Radu 
din comuna Curcani, raionul 
Oltenița, care ne vorbește 
despre acțiunile de înfrumu
sețare a comunei. De la el 
aflăm câ numai in cîteva zile, 
tinerii de aici au transportat 
pe șoseaua Luica-Curcani 200 
m.c, nisip, au reparat 200 m 
liniari drumuri, au săpat pe 
marginea șoselei 250 gropi și 
au plantat pomi fructiferi.

Tot despre acțiunile de în
frumusețare ne scrie și tova
rășul Bălașa Ion, din comuna 
Radovanu, din același raion. 
Dacă ați fi trecut cu cîteva 
zile în urmă prin comuna 
noastră — ne scrie el — ați fi 
întîlnit grupuri de tineri, care 
lucrau de zor la terminarea 
lucrărilor de înfrumusețare a 
sediului gospodăriei noastre 
colective. Fetele, au amenajat 
rondurile de flori, 
flori, au văruit, iar 
plantat pe aleile

850 arbuști

au sădit 
băieții au 
principale 
orna men-

O altă scrisoare 
nată de tovarășul Vas 
care ne vorbește despre acțiu
nile patriotice la care partici
pă tinerii din comuna Mihă- 
iești din raionul Drăgănești- 
Olt. Colectiviștii de aici și-au 
propus ca anul acesta să mă
rească suprafața cultivată cu 
viță de vie cu 10 hectare. Ti
nerii din comună au fost pri
mii, care au ajutat la desfun- 
datul terenului, și la plantarea 
viței de vie, astfel că numai 
în cîteva zile, întreaga supra
față a fost plantată

Și tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu din Urziceni, Mancaș 
Teodor din Horodniceni, raio
nul Fălticeni, Die D. Constan
tin din comuna Schitu, raionul 
Slatina, în corespondențele tri
mise, ne-au vorbit tot despre 
acțiunile 
participă 
perioadă.

este sem
ite Bisag,

patriotice la care 
tinerii în această

de prost în lupta de culise din
tre cele două partide rivale, 
izbutind, cel mai adesea, să 
devină instrumentul realizării 
intereselor lor meschine de 
castă, pe seama unui popor a- 
dus în pragul mizeriei. Cu aerul 
cel mai franțuzesc cu putință, 
în ceea ce privește finețea și 
broderia savantă a ironiei caus
tice 
zînd

și neiertătoare, neexclu- 
caricatura, Scribe dezvă-

lor nobiliare. Așa stînd lucru
rile, „comicul piesei — cum 
bine observă și regizorul spec
tacolului N. AL. Toscani — re
zidă în acest joc dintre aparen
tă și realitate, atît de specific 
pentru conformismul, în gene
ral, al orînduirii burghezo-aris- 
tocratice".

Este ceea ce regizorul a și 
urmărit în spectacolul său, cu 
frumoase rezultate, incit come
dia lui Eugen Scribe și-a aflat, 
din acest punct de vedere, o 
bună corespondență, nu numai 
în intenție ci și în realizare 
scenică. De la decor, (Sanda

comedie e ilustrată și de modul 
cum a fost condusa și îndruma
tă distribuția, alcătuită cu si
guranță. Dana Comnea e, în 
Anne, regina răsfățată, capri
cioasă, complectamente depăși
tă de situația ei, afișîndu-și ig
noranța cu aerul unei cochetă
rii dinainte studiate. Artista are 
inteligența de a ști să se deta
șeze de personaj în măsura în 
care ironia autorului i-o impu
ne și de a-1 caracteriza cu mij
loacele unei nuanțate portreti
zări. Marga Anghelescu, în du
cesa Marlborough, reliefează 
datele de perfidie și brutalitate

PAHARUL CU APĂ" de Eugene Scribe

pe scena Teatrului muncitoresc C. F. R
luie esența unei lumi minată de 
frivolitate, ipocrizie, politicia
nism abject și corupție, pe care 
„politețea", „înaltele maniere" 
ale nobilimii si protocolul curții 
regale, abia le mai pot masca.

Și chiar si atunci cînd în 
atmosfera viciată a curții pare 
că pătrunde aerul proaspăt al 
unei iubiri sincere si plină de 
puritate — vezi dragostea din
tre cei doi tineri Masham si 
Abigail — aceasta se petrece 
firav și nu rezistă pini la urmă 
sufocantei presiuni a moravuri-

Mușatescu) subordonat cu fan
tezia concepției regizorale, ve
nind în întîmpinarea ironiei 
tine care, cum spuneam, nu 
exclude caricatura, pînă la 
întreaga organizare minuțioasă 
a desfășurării sale, spectacolul 
subliniază cu vervă și ascuțime 
de spirit incisiva satiră, lumi- 
nînd mobilurije ei atît prin cre
ionarea viu colorată a unor 
portrete cit și prin judicioasa 
definire a situațiilor cheie.

De altfel, receptivitatea regi
zorului pentru genul acesta de

în atingerea scopului ale per
sonajului, definit actoricește cu 
o bună stăpînire a meseriei, 
așa cum ne-a obișnuit. Din pă
cate însă, în seara cînd am vă
zut spectacolul, actrița s-a lă
sat furată spre o șarjă cam gro
sieră, în favoarea unui haz mai 
puțin spiritual decît solicita 
textul.

Reușit ni s-a părut apoi, por
tretul realizat de Costel Gheor
ghiu — vicontelui de Boling- 
broke; înzestratul actor a 
avut prilejul să-și valorifice cu

succes, de data aceasta, realele 
aptitudini și pentru comedie. 
El a desenat cu o vervă bine 
susținută tot timpul chipul po
liticianului fanfaron, intrigant 
versat și abil exploatator al ce
lor mai diverse situații.

în sfîrșit, în rolurile celor doi 
tineri îndrăgostiți, Abigail și 
Masham, Violeta Andrei și, 
respectiv, Al. Azoiței au susți
nut duetul cu pasiune. Violeta 
Andrei a făcut vizibile, intr-un 
joc punctat de multă sensibili
tate și dăruire, atît ingenuita
tea cît și istețimea tinerei Abi
gail, aducînd în scenă prospe
țimea de sentimente și gînduri 
a eroinei în contrast cu lumea 
curții regale și lăsînd să se în
trevadă cum intrarea în jocul 
rivalităților de aici, va atenua 
rînd pe rînd și ingeniozitatea 
dar și sinceritatea personajului. 
O prezență actoricească meri
torie a fost Al. Azoiței, jucînd 
cu bune efecte de comedie si
tuația ușor ridicolă a locote
nentului Masham, disputat de 
capriciile înaltelor doamne de 
la curte.

în încheiere, trebuie să spu
nem că, deși s-ar mai fi putut 
insista asupra notei de finețe 
și broderie pe care o incumba, 
în interpretare, textul lui Scri
be (și ce nefericit conțrast face, 
în acest sens, figurația) specta
colul cu „Paharul cu apă" își 
justifică interesul publicului.

Au descoperit o comoară 
(instantaneu de la bibliote
ca din comuna Gavojdia, ra

ionul Lugoj)

Foto : AGERPRES

CINE

M. GHITULICĂ
(Agerpres)

M A T O G

DINU SARARU

TOTUL DESPRE EVA : Re
publica (8,15; 10,45; 13,30;
16.15 • 19 ; 21,30) ; București
(9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30) ; 
Excelsior (9,30; 12; 15;
17.45 ; 20,30) ; Feroviar (9,30 ;
12.45 • 18 ; 21) ; Melodia (9,45 ;
12.15 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45).
GERMANIE, STELUȚELE TA
LE : Carpați (10; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Grivița (10 ;
12.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Festi
val (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21) ; Modern (9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ■ 20,45). 
RUDE DE SÎNGE : Capi
tol (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Flacăra (16 ; 18 ; 20). 
ÎNDRĂGOSTITUL: Victoria 
(10 • 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21) ; Bucegi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Drumul Sării
(15 ; 17 ; 19 ; 21). LOVITURA 
DE PEDEAPSĂ : Central (9,45; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45; 21) ;
Luceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
DEZRĂDĂCINAȚII : Union 
(14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ; Vol
ga (10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30): 
Lira (15 ; 17 ; 19 ; 20,45). IO- 
LANTHA: Doina (11,30 ; 13,45;

16 ; 18,15 ; 20.30). AVENTURA 
DE LA MIEZUL NOPȚII; 
URECHILA ; PE CUVÎNTUL 
MEU DE PISOI; CELE 
DOUĂSPREZECE LUNI; CUM 
A ÎNCERCAT IEPURAȘUL 
SA PATINEZE : Doina (dimi
neața program pentru copii 
ora 10). DOMNIȘOARA... BAR
BA ALBASTRĂ : Giulești (10; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,15). Uni
rea (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
CELE TREI LUMI ALE LUI 
GULLIVER : înfrățirea între 
popoare (13,30; 15,45 ; 18;
20,15); Floreasca (10; 16;
18,15 ; 20,30). LOCOTENENT 
CRISTINA : Cultural (15 ; 17 ; 
19; 21). A DISPĂRUT O 
NAVĂ: Dacia (9,30; 11; 13; 
15 ; 17 ; 19 ; 21). UN SURÎS 
ÎN PLINĂ VARĂ: Buzești 
(14 ; 16 ; 18 ; 20) ; Tomis (10 ; 
12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30) ; 
Miorița (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45; ““ ’ -----
11,45 ;
20,30). 
MISTĂ : Crîngași (16 ;
20,30). NU-I LOC PENTRU 
AL TREILEA : Vitan (15 ; 17 ;

, -Zi ,
21) ; Lumina
13,45 ; 15,45 ;
TRAGEDIA

(9,45 ; 
18,15 ; 

OPTI-
18,15 ;

19 ; 20,45). PAȘI SPRE LUNĂ: 
Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). A 
TREIA REPRIZĂ : Popular 
(16 ; 18,15 ; 20,30). ERA NOAP
TE LA ROMA — ambele se
rii : Arta (15,30 ; 19). O ZI CA 
LEII: Moșilor (15,30; 18;
20,30). TOTUL RĂMÎNE OA
MENILOR : Aurora (10,15; 
12,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Co- 
troceni (16 ; 18,15 ; 20,30). CĂ
LĂTORIE TN APRILIE : Cos
mos (16; 18- 20). VALEA
VULTURILOR: Viitorul (15;
17 ; 19 ; 21). TĂUNUL : Colen-
tina (16 ; 18 ; 20). FOTO HA
BER : Progresul (15,30 ; 18 ;
20,15). VI-L PREZINT PE 
BALUEV : Flamura (10 ; 12 ; 
16 ; 18 ; 20). HAIDUCUL DE 
PE CEREMUȘ : Ferentari (16 ;
18 ; 20). CAVALERUL PAR- 
DAILLAN : Pacea (11 ; 14 ; 
16 ; 18 ; 20). TURNEUL TEA
TRULUI DE COMEDIE ÎN 
U.R.S.S. ; RĂDĂCINILE ORA
ȘULUI ; RITMURI POTRIVI
TE ; ClNTECUL AMINTIRII; 
ADEVĂRATA PUTERE ; PIO- 
NIERIA NR. 2/1964 ; Timpuri 
no; (de la 10 la 21 în conti
nuare).



Viața de organizație SPORT Vizitele dr. Bruno Pittermann, 
vicecancelarul Austriei

Să cunoaștem 
și să popularizăm 

experiența valoroasă
Numeroase organizații U.T.M. 

din raionul Arad au dobîndit o 
valoroasă experiență în munca 
politică de mobilizare a tineretu
lui la întărirea economico-organi- 
zatorică a G.A.C. la obținerea u- 
nor producții agricole sporite. Sub 
îndrumarea comitetului raional de 
partid, în practica muncii noastre 
s-a statornicit — ca o chestiune 
de cea mai mare importanță — 
studierea experienței valoroase, 
stabilirea de măsuri practice pen
tru larga el generalizare.

Prin intermediul cpnsfătuirilor, 
la zilele secretarului, schimburi de 
experiență între două sau mai 
multe organizații U.Ț.M., prin 
instructorii comitetului raional 
U.T.M. etc., punem la îndemîna 
tuturor organizațiilor, tot ce este 
nou și valoros.

în organizarea consfătuirilor 
am pornit de la necesitățile con
crete ale activității noastre. Ast
fel, într-o ședință a biroului co
mitetului raional, analizînd mun
ca politică desfășurată de organi
zațiile U.T.M. pentru sporirea con
tribuției tineretului la dezvoltarea 
sectorului zootehnic, la sporirea 
producțiilor animaliere am ajuns 
la concluzia că ea continuă să ră- 
mînă în urma sarcinilor mari sta
bilite de partid în această privin
ță. Deși organizațiile U.T.M. reco
mandau un număr mare de tineri 
pentru a lucra în sectorul zooteh
nic, ele desfășurau o slabă activi
tate pe linia ajutorării lor în însu
șirea acestei meserii. Membrilor 
comitetelor și birourilor U.T.M. le 
lipsea, în această privință, price
perea necesară. în același timp în 
raion avem organizații U.T.M. ca 
cea de la G.A.C. Nădlac care ob
ținuse în această privință foarte 
bune rezultațe. Nc-am pus atunci 
întrebarea : cum să-i ajutăm pe 
tineri, pe secretarii organizațiilor 
U.T.M. să-și însușească această 
valoroasă experiență ? Așa s-a năs
cut ideea organizării consfătuirii 
cu tinerii crescători de animale la 
G.A.C. Nădlac.

La consfătuire, la G.A.C. Nă
dlac, tinerii, după ce au ascultat o 
expunere a unui tovarăș din con
siliul agricol raional despre dez
voltarea, în următorii ani, a zoo
tehniei în raionul nostru, au as
cultat expunerile președintelui gos
podăriei, a secretarulu U.T.M. pe 
G.A.C. și a secretarului organiza
ției U.T.M. din brigada zootehni
că care le-au împărtășit experien
ța lor practică, le-au explicat cum 
au rezolvat un lticru sau altul. 
Discuțiile cele mai interesante s-au 
purtat însă în timpul vizitării 
sectorului zootehnic.

Dar o consfătuire, un schimb 
de păreri reprezintă doar un în
ceput. Important, hotărîtor, este 
ce măsuri se iau după aceea pen
tru a aplica în viață tot ce ai în
vățat. De aceea după consfătui
rea de la Nădlac, comitetul raio
nal și-a concentrat atenția asupra 
sprijinirii organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. în munca politică pe care 
o desfășurau cu tinerii din secto
rul zootehnic. La Macea, Doro- 
banțu Fizcut, Pîncota, gospodării 
cu sectoare zootehnice puternic 
dezvoltate au fost trimiși să aju
te la aplicarea învățămintelor re
ieșite din consfătuirea de la Nă
dlac, membrii biroului comitetului 
raional U.T.M., cei mai buni ac
tiviști.

Executarea lucrărilor din cam
pania acestei primăveri, lupta 
pentru obținerea unor producții 

ÎN C UR ÎN D

Dragoste lungă de-o seară
Un film de Horea Popescu

sporite la hectar a pus și în fața 
organizațiilor U.T.M. sarcini deo
sebit de importante, Mecanizato
rilor (dintre ei ceva mai mult de 
jumătate sînt tineri) le revine cea 
mai mare răspundere în succesul 
acestei campanii. Cum să acțio
neze deci o organizație U.T.M. 
pentru a-i mobiliza pe tinerii me
canizatori, la executarea în timpi 
optimi și de bună calitate a lu
crărilor agricole din prima cam
panie a anului ? în raionul Arad 
multe organizații U.T.M. din S.M.T. 
și G.A.S. au dobîndit în cursul 
ultimilor ani o bună experiență 
în această privință.

Care metode erau cele mai po
trivite, pe care trebuia să le ex
tindem ? Cel mai bine, lucrul a- 
cesta puteau să-l hotărască meca
nizatorii. Am organizat deci o 
consfătuire a tinerilor mecaniza
tori fruntași și a secretarilor 
U.T.M. din S.M.T. și G.A.S. la 
S.M.T. Orțișoara unde organizația 
U.T.M. a dobîndit o bună expe
riență. Cred că nu exagerez dacă 
spun că cel mai mult din această 
consfătuire au avut de învățat ac
tiviștii comitetului raional U.T.M. 
Consfătuirea le-a arătat cu clari
tate spre ce direcții trebuie să în
drume munca fiecărei organizații 
U.Ț.M. în parte.

Dar, așa cum am mai spus, 
instructorii comitetului raional 
U.T.M. aflîndu-se în permanență 
în mijlocul tinerilor sînt cei care 
contribuie cel mai mult la gene
ralizarea experienței valoroase. Bi
roul comitetului raional U.T.M. 
s-a străduit să dezvolte la fiecare 
instructor interesul și răspundere,a 
pentru studierea și generalizarea a 
tot ce este valoros în activitatea 
organizațiilor U.Ț.M. din sectorul 
în care muncesc. Semnificativ ește 
în acest șeps exemplul instructo
rului Gheorghe Mocuță. în secto
rul său, organizațiile U.T.M. de la 
G.A.C. Macea și Dorobanții, două 
gospodării multimilionare vecine, 
posedă fiecare o valoroasă expe
riență. La Macea, de pildă, orga
nizația U.T.M. a dobîndit o va
loroasă experiență în mobilizarea 
tineretului la muncă în sectorul 
legumicol și zootehnic. Vecinii lor 
din Dorobanțu, cu mai puține suc
cese pe această linie, aveau în 
schimb o mult mai valoroasă ex
periență în organizarea activității 
cultural-educative. Instructorul Co
mitetului raional le-a sugerat 
ideea unei vizite, a unui schimb 
de experiență pentru a lua cunoș
tință, la fața locului, de expe
riența vecinilor. Așa au și pro
cedat. Schimbul de experiență s-a 
dovedit interesant, folositor, pen
tru ambele organizații U-T-M-, a- 
jutîndu-le să-și îmbunătățească 
munca în acele direcții în care a- 
veau unele neajunsuri : unii în 
munca culturală, ceilalți în zoo
tehnie.

Vizite asemănătoare au organi
zat cu ajutorul instructorilor și 
organizațiile U.T.M. de la Mailot, 
Iratoș, Pecica și altele.

Succesele dobîndite de noi în a- 
ceastă privință se datoresc faptu
lui că, pentru fiecare secretar al 
comitetului raional U.T.M., pentru 
fiecare activist, studierea și gene
ralizarea experienței valoroase nu 
este o sarcină de campanie ci o 
coordonată principală a stilului 
nostru de muncă.

SOFRONIE FLOREA 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Arad

Handbalistele 

de la Rapid 

au readus 

in București 

Cupa 

de cristal

La trei săptămîni după 
triumful de la Praga al repre
zentativei masculine de hand
bal în 7, echipa feminină a 
clubului Rapid-Bucur ești a 
cucerit, la Bratislava, Cupa 
campionilor europeni, dove
dind la capătul unui meci dra
matic (ziarele străine de spe
cialitate s-au întrecut în a-l 
califica : excepțional) că școala 
romînească de handbal este, la 
ora aceasta, incontestabil cea 
mai bună din lume.

Ieri, rapidistele și cei patru
zeci de turiști prezenți la fi
nala cu echipa daneză I. F. 
Hălsingor (de sîmbătă seara, 
cu toții în schimbare de voce) 
s-au înapoiat în București.

Peronul Gării de Nord. Ce
feriștii și susținătorii veniți să 
le întîmpine pe fetele care au 
prestat un joc „neimaginat de 
iute, vijelios" (Sejer, antreno
rul danezelor) au desfășurat 
pe peron lozinci scrise: „Ra
pid, campioană" și au pus lin-, 
gă cristalul cupei și în bra
țele celor care-au cucerit-o, 
ramuri înflorite. Un năzdrăvan 
(așa cum le stă bine giuleș- 
tenilor) a scos din buzunar și 
a scuturat, bucuros, un clopo
țel cu gîlgîit de argint.

9 Sala sporturilor de la 
Floreașca va găzdui sîm- 
batii și dpminică ințîlni- 
rea internațională de gim
nastică dintre echipele o- 
limpi^e ale R. P. Romîne 
și R. P. Polone, in prima 
zi de la ora 17,45 se vor 
desfășura exercițiile impu
se urmînd ca duminică de 
la ora 18 să aibă loc 
exercițiile liher alese. E- 
chipa țării noastre va fi 
selecționată din lotul care 
cuprinde pe Elena Leuș- 
tean, Sonia Iovan, Emilia 
Liță, Atanasia lonescu,

Sosirea în Gara de Nord

— Am avut clopoței și la 
Bratislava, spune Ana Boțan, 
pivotul echipei. Suporterii ve
niți să ne susțină la fața lo
cului s-au comportat ca „aca
să". Sînt fericită că am cîști- 
gat și am readus la București 
Cupa obținută, cu trei ani în 
urmă, de colegele noastre de 
la Știința.

— Se spune (imaginea de pe 
micul ecran e totdeauna in
completă) că acesta a fost cel 
mai greu joc susținut de 
dumneavoastră în această edi
ție.

— Mai mult decît greu. Da
nezele sînt jucătoare excep
ționale, cu un joc în continuă 
mișcare, axat în special pe 
pivoți. Aurelia Szdke le con
sideră cele mai redutabile ad
versare.

Aurelia Szoke e înconjura
tă de elevii de la Școala ele
mentară nr. 74 unde lucrează 
ca profesoară de educație fi
zică. Puștii, mîndri de profe
soara lor, după ce i-au oferit 
buchete de flori, cer să le fie 
împărtășite noi și noi impresii 
despre joc. Nu e chip să cîș- 
tigăm o trecere prin zidul fă
cut de ei... Așa că apelăm la 
Elena Hedeșiu.

PE SCURT • PE SCURT
Elena Tutan și altele. E- 
chipa poloneză va avea în 
frunte pe cunoscuta cam
pioană, Natalia Kot-Wal- 
la.

• Pugilistii selecționați 
în lotul olimpic vor evo
lua la 12 aprilie la Galați 
în compania unei repre
zentative locale. Selecțio- 
nabilii vor prezenta urmă
toarea formație în ordinea 
categoriilor : C. Ciucă, N. 
Puiu, C. Buzuliuc, Florea 
Păfrașcu, Iosif Mihalik, 
Constantin Niculescu,

Hartmuth Loew, Ion Mo- 
nea, Mihai Nicolau și Mi
hail Ghiorghioni.

• După cum s-a m^i 
anunțat campipn^țele eu
ropene de popice se vor 
desfășura anul acesta în
tre 15 și 20 iunie la Bu
dapesta. Campionatele 
programează întreceri in
dividuale și pe echipe. 
Și-au anunțat oficial parti
ciparea reprezentativele 
Iugoșlavioi, Italiei, Elve
ției, Franței, Austriei, R.D.

— Ați marcat cinci goluri în 
acest meci...

— Și am ratat încă vreo cî
teva de care mi-e necaz și a- 
cum. Mai mult însă nu se pu
tea, Ana Boțan v-a spus mai 
înainte că adversarele noastre 
dețin o clasă ridicată. Apre
ciez însă faptul că n-au uzat 
de durități. Miza mare n-a 
fost plătită cu faulturi ci cu 
joc de calitate.

— Noi am demonstrat, față 
de daneze, intervine antreno
rul Zugrăvescu, un plus de 
forță și tehnică. Am jucat ex
cepțional spre finalul primei 
reprize și începutul celei de-a 
doua cînd ne-<am și distanțat 
la scor. Siguranța că victoria 
nu ne poate scăpa m-a făcut 
s-o înlocuiesc în poartă pe 
Irina cu Margareta Hanek. Nu 
regret — un meci cheie ro
dează pe jucători — și apoi 
Margareta n-a greșit decît în
tr-o situație. In rest nu e 
vina ei.

— E vorba de arbitraj — 
spune Irina. Arbitrul Pardub- 
ski ne-a găsit de multe ori 
vini imaginare. Vă pot spune 
că înșiși danezii și-au dat sea
ma de asta. Eram pe margine, 
aproape de banca lor (în lo

German®, R. F. Germane, 
R. P. Romîne, R. S. Ceho
slovace și R. P. Ungare. 
Fiecare echipă poate pre
zenta la probele indivi
duale cite 6 jucători.

• Echipa slecțipnată de 
fotbal a diviziei A din 
R. P. Romină a sosit la 
Sarajevo în vederea me
ciului pe care-1 va susține 
aici, miercuri.

(Agerpres) 

cul meu în poartă intrase 
Margareta), și i-am văzut cum 
la un 7 m dictat împotriva 
noastră (fusese un fault la 9 m 
și trebuia sancționat ca atare) 
au zîmbit stingheriți.

— Puterea de luptă — reia 
antrenorul Zugrăvescu — mo
bilizarea in clipele de cumpă
nă și atacul în trombă sînt ar
mele principale cu care am 
dobîndit victoria. Am rămas 
în cîteva rînduri numai cu 5 
jucătoare pe cîmp. în aceste 
situații n-am primit nici un 
gol. Dimpotrivă, noi am mar
cat... Sînt mulțumit de com
portarea echipei. Și sper, îm
preună cu fetele, să păstrăm 
multă vreme Cupa la Bucu
rești. Victoria de la Bratisla
va, înscriindu-se în șir cu a- 
ceea de la Praga, o închinăm 
din toată inima aniversării a 
20 de ani de la eliberare.

Le dorim fetelor de la Ra
pid — cea mai bună echipă de 
club din Europa — bucurii și 
pași la fel de viguroși în în
tâlnirile viitoare.

Succes deplin!

FĂNUS NEAGU

Succese 
ale minerilor

Colectivul exploatării mi
niere Petrila a armat cu me
tal în luna trecută, peste 
1351) ml galerii, de două ori 
mai mult decît era planificat, 
economisind astfel în me^ie 
față de plan cite 2,8 mc mate
rial lemnos de fiecare o mie 
tone de cărbune extras.

Tot prin extinderea susți
nerii moderne, minerii de la 
Vulcan au redus în ultimul 
timp consumul de lemn de 
mină față de cel planificat cu 
pest 2 mc pe 1 000 tone de 
cărbune. La minele de fier 
Teliuc s-au utilizat anul aces
ta, la armarea galeriilor sub
terane, cadre metalice din 
șină de linie ferată scoasă din 
uz, în locul cadrelor din 
lemn.

în bazinul carbonifer al 
Văii Jiului producția de căr
bune extrasă cu susținere me
talică a crescut de 12 ori față 
de realizările din 1955. S-a 
extins, de asemenea, susține
rea metalică a galeriilor cu 
arce culisabile din profile, în 
locul susținerii cu irțele de 
bolțari.

Stația de incubație de la 
G.A.S. Cătămăreșți, Botoșani, 
a livrat unităților agricole 
in primul trimestru 100 000 
pui. Acum un nou „lot" de 
pui așteaptă transierul în 
sectoarele zootehnice ale 

gospodăriilor colective

Foto : AGERPRES

Toastul tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. I) 

îndreptăm toată atenția spre 
viitor, spre lărgirea și adînci- 
rea colaborării prietenești din
tre Romînia și Austria.

Cred că veți fi de acord cu 
mine că posibilitățile în acea
stă direcție sînt departe de a 
fi epuizate și că există premize 
trainice ca aceste posibilități 
să devină realitate. Apropierea 
geografică, căile de comunica
ție lesnicioase și mai ales Du
nărea, punte trainică de apro
piere între țările noastre, ca 
și între toate țările riverane, 
stau la baza unor vechi tra
diții de cooperare fructuoase 
care capătă astăzi noi pers
pective de valorificare.

Dezvoltarea Romîniei post
belice creează necesitatea și în 
același timp noi posibilități 
pentru sporirea schimburilor 
sale cu străinătatea în toate 
domeniile.

Totodată contactele romîno- 
austriece de pînă acum au 
contribuit ca inginerii, specia
liștii și tehnicienii noștri să 
prețuiască tot mai mult nivelul 
tehnic al produselor industriei 
austriece.

Nu există azi — după pro
funda noastră convingere — 
problemă mai importantă ca 
aceea de a pune activitatea 
creatoare a omenirii la adă
post de calamitățile unui nou

Toastul vicecancelarului 
dr. Bruno Pittermann

(Urmare dip pag. I) 

posibilitatea de a arăta înțele
gere față de greutățile care se 
pot ivi de o parte sau de cea
laltă dacă se știe că aceste 
greutăți au o bază materială 
și nu politică. Și, pot să spun, 
de asemenea, domnule pre
ședinte și domnule prim-mi-

începerea convorbirilor
Marți, la Consiliul de Mi

niștri al R. P. Romine au în
ceput convorbirile cu dr. Bru
no Pittermann, vicecancelarul 
Austriei.

La convorbiri au luat parte 
Gheorghe Gaston Marin și 
Constantin Tuzu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Mihail Floresoy, minis
trul industriei petrolului și 
chimiei, Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, 
Pompțlju MflSQVri, adjunct al 
ministrului agerilor externe, 
Mihail Petri, adjunct al minis
trului comerțului exterior, 
Gheorghe Cioara, secretarul

★ * *

După’Smiază, dr. Bruno Pit
termann și persoanele oficiale 
austriece, însoțiți de Pompiliu 
Maeovei, adjunet al ministru
lui afacerilor externe, și Mir
cea Ocheană, ambasadorul 
R. P. Romîne la Viena, au 
vizitat Capitala: noile cartiere, 
unele din marile edificii so- 
cial-cylturale. Arhitectul șef 
al orașului București, Horia 
Maieu, a dat oaspeților expli
cații. Bucureștenii au salutat 
cu simpatie pe vicecancelarul 
Austriei în timpul vizitei șale 
prin oraș.

★
In cursul aceleiași zile, dr. 

Herbert Koller, directorul ge
neral la uzinele Voest, însoțit

Spectacol de gală
Searș, la Teatrul C.C.S., a a- 

vut 10c un spectacol de șală 
in cinstea vicecancelarului 
Austriei, dr. Bruno Pittermann.

Au luat parte Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mtneșcu. ministrul 
afacerilor externe, Constanța 
Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Mircea Ocheană, amba
sadorul R. P Romîne la Viena, 

război și socotim că datoria 
tuturor guvernelor este de a-și 
aduce contribuția și de a-și 
uni eforturile pentru a preîn
tâmpina o asemenea catastro
fă, care, mai ales în condițiile 
actualei tehnici militare, ar 
avea consecințe dezastruoase, 
incalculabile, pentru toate ta
rile și popoarele.

întreaga activitate externă a 
guvernului nostru este îndrep
tată spre realizarea acestui 
înalt țel.

Nei vedem în însăși deșvol- 
tarea relațiilor bilaterale între 
state, în afară de avantajele 
care rezultă pentru fiecare 
parte direct interesată, un a- 
poct de seamă la statornicirea 
unei atmosfere de încredere și 
înțelegere, favorabilă destin
derii și rezolvării pașnice a 
principalelor probleme inter
naționale.

în acest spirit ne exprimăm 
încrederea că și colaborarea 
romîno-austriacă, servind inte
resele noastre repiproce, v$ re
prezenta un factor de pace și 
securitate în această parte a 
Europei ca și în întreaga lume.

Vă propun să ridicăm paha
rul pentru prietenia romîno- 
austriacă, pentru prosperitatea 
patriei dv, pentru sănătatea și 
fericirea personală a dv dom
nule vicecancelar și a celorlalți 
oaspeți austrieci.

nistru, că pe acest drum pu
tem merge cu toată certitudi
nea. Pe acest drum șa pășim 
în continuare, în dorința de a 
aduce avantaje atît poporului 
nostru, cit și popprylui dv. 
Permiteți-mi să ridie paharul 
pentru fericirea și prosperita
tea poporului dumneavoastră 
și a gazdelor noastre".

Comisiei guvernamentale d© 
colaborare eeenomică și tehni- 
co-știintifică. Nicolae Gheor
ghiu, adjunct al ministrului 
minelor și energiei electrice, 
Vasile Alexandrescu. adjunct- 
ai ministrului industriei cons
trucțiilor de mașini, Mircea 
Qchepna, ambasadorul Jț. P. 
Romîpe la Viena.

Din partea austriacă au par
ticipat dr. Paul Wetzler, am
basadorul Austriei la Bucu
rești, precum și consilieri și 
conducători de întreprinderi 
industriale din Austria care 
îl însoțesc pe vicecancelar în 
vizita sa în țara noastră.

de atașatul eomereigl al Am
basadei Auștrjei, Qerhard 
Loschnigg, au făcut vizite la 
conducerile Ministerului Indu
striei Metalurgice și Ministe
rului Comerțului Exterior, un
de au avut loc cu acest prilej 
discuții. Ing. diplomat Otto 
Rieger, director general la u- 
zinele Siemmering-Graz-Pau- 
ker, a avut discuții Ia Direc
ția generală a C.F.R. țng. 
Franz Walch, director general 
adjunct la Alpine Mppțange- 
sellșchaft, și ing. diplomat 
Franz Gumbseh, director la 
aceeași întreprindere, au mers 
la Ministerul Minelor și Ener
giei Electrice.

(Agerpres)

membri ai eonduce^ii unor 
ministere și instituții centrale 
și alte persoane oficiale.

Au asistat dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei la 
București, precum și membri 
ai ambasadei.

La sfîrșitul spectacolului 
c.are ș-a bucurat de succes a 
fosț oferit artiștilor un coș cu 
flori.

(Agerpres)

PE ECRANELE CAPITALEI

Filmul URMĂRI DIN PAGINA I

„RUDE DE S I N GE“

O producție a studioului „Lenfilm"
Cu Evgheni Matveev, Via Art mane și A. Papanov.

Metalul poate fi 
mai bine gospodărit!
calu, maistru șef. Ei au stu
diat timp de cîteva săptămîni 
factorii care influențează gro
simea stratului de oxid la în
călzirea metalelor și au des
coperit lucruri foarte intere
sante. Prima soluție practică 
pe care au dat-o pînă acum 
cei doi tineri constă în cons
trucția unui nou cuptor la ca
re vor fi folosite arzătoare de 
tip „Garr" — standardizate. 
Acestea dau o atmosferă con
trolată, în acest fel putîndu-se 
reduce considerabil stratul de 
oxid. Lucrării i s-a fixat ca 
termen data de 20 mai a.c. dar 
ea va fi gata mai de vreme. 
Pînă la 6 aprilie au fost pro
curate deja arzătoarele, a fost 
demolat cuptorul vechi, iar 
construcția noului cuptor se 
află într-o fază destul de îna
intată. Spre deosebire de ce
lălalt, care era amplasat vi
zavi de ciocanul de 3500 kg, 
cuptorul în construcție este 
amplasat acum lingă utilaj. 
Astfel se va reduce mult 
timpul de manevră al mate
rialului încălzit.

în munca sa, colectivul de 
conducere al secției primește 

un sprijin prețios din partea 
organizației U.T.M. Biroul or
ganizației de bază U.T.M. (se
cretar, Gheorghe Niculescu) a 
mobilizat aproape întreg ti
neretul secției la cursurile de 
ridicare a calificării. Zilnic, 
responsabilul cu producția și 
calificarea din biroul U.T.M., 
inginerul Mihai Prahoveanu, 
împreună cu tinerii Voicu 
Mocanu — tehnolog și cu 
maistru-șef Ion Muscalu se 
deplasează în secție și anali
zează calitatea produselor, or
ganizează operativ discuții cu 
întreaga echipă asupra cali
tății pieselor executate dînd 
pe loc soluțiile cele mai bune 
pentru înlăturarea unor nea
junsuri. Dar dacă această me
todă este continuată cu perse
verență și dă rezultate foarte 
bune, în alte direcții tinerii 
și chiar biroul organizației 
U.T.M. au manifestat mai pu
țin interes. Un exemplu. La 
cursurile de ridicare a califi
cării, la obiectul' „Metode mo
derne de forjare" se predau și 
noțiuni legate de forjarea în 
trepte a conurilor de sape. în 
prezent această metodă se a- 
plică la două tipuri de conuri 

— R10—Cb și R 10—C. Rezul
tatele s-au văzut. Pentru ex
tinderea metodei la toate ti
purile de sape, trebuie ca oa
menii să învețe mai mult de
cît li se predă la cursuri. în 
cazuri de acest fel, organiza
rea de către comitetele U.T.M- 
a concursurilor „Cine știe me
serie, cîștigă“ constituie cel 
mai bun mijloc de a-i face pe 
tineri să studieze bibliografia 
indicată la cursuri. La noi nu 
s-a făcut acest lucru și ar Ti 
bine dacă biroul U.T.M. l-ar 
avea în vedere, cu atît mai 
mult cu cit la sfîrșitul anului 
trecut a apărut „Cartea for
jorului", care cuprinde de
taliat și aceste metode avan
sate de lucru.

Toate forțele— 
la semănatul 
porumbului 

și menținerea apei 
în sol!

rnuna Ciolgnești, 2 tractoare 
au avut staționări de cite o zi 
din cauza defecțiunilor, Deși 

șeful de brigadă a anunțăt la 
timp, Ș.M.T. Odobeasca n-a 
trimis pipă acum atelierul 
mobil.

Adunate, orele, zilele pierdu
te, înseamnă importante supra
fețe nelucrate la timp, înseam
nă importante rezerve de apă 
irosite prin evaporare. Se știe, 
că un singur procent de apă 
pierdut din sol, înseamnă un 
minus de 180—200 kg de po- 
rumb-boabe la ha.

Concluziile care se desprind, 
măsurile care se impun, șînt 
evidente. In primul rînd, S.M.T. 
Odobeasca să intervină cu mai 
multă operativitate și să re
zolve fără întîrziere situațiile 
amintite.

Din tabloul general al acti
vității însuflețite pentru efec
tuarea tuturor lucrărilor la 
timp și la un nivel agrotehnic 
superior, aceste minusuri pot și 
trebuie să fie înlăturate cît 
mai urgent. Există toate condi
țiile pentru ca întregul com
plex de lucrări din actuala 
campanie să fie efectuate așa 
cum recomandă agrotehnica»

Primirea ambasadorului R.P. Chineze 
de către ministrul afacerilor externe 

al Republicii Populare Romîne

La 7 aprilie, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, a primit in audiență pe 
Liu Fan, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P.

INFORMAȚII
Marți seara, Gheorghi Bog

danov, ambasadorul R.P. Bul
garia în R.P. Romină, a oferit 
un cocteil cu prilejul vizitei 
în țara noastră a ministrului 
construcțiilor al R.P. Bulgaria, 
Marin Grașnov.

Au fost de față Dumitru 
Mosora, ministrul industriei 
construcțiilor, Nicolae Bădescu, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru construcții, arhi
tectură și sistematizare, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe,

★
Ambasadorul Marii Britanii 

Chineze la București, în legă
turii eu apropiata prezerita- 
re , scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)

i 
în II. P. Romină, James Pal
ton Murray, a oferit marți 
scării un cocteil cu prilejul 
deschiderii la București, în 
ziua c|e 8 aprilie, a expoziției 
englez^ de arte plastice.

Au Juat parte artiștii po
porului. Ion Jalea, președin
tele Uniunii artiștilor plastici 
din R, 1P. Romină, Boris Ca- 
ragea, președintele Consiliu
lui artelcbr plastice din Comi
tetul de IStat pentru Cultură 
Și Artă, (funcționari superiori 
din Minisțterul Afacerilor Ex
terne, artșști plastici, ziariști.

(Agerpres)



de peste hotare
GENEVA: Evenimentele din Brazilia

Lucrările Conferinței 
pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 7 — Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, transmi
te : La 7 aprilie, Comitetul nr. 
3 pentru „Ameliorarea comer
țului invizibil al țărilor în curs 
de dezvoltare și finanțarea co
merțului internațional" și-a 
continuat lucrările. In cadrul 
dezbaterilor au luat cuvîntul 
reprezentanții R. P. Romîne, 
Spaniei, Uruguayului, Cameru
nului, Coastei de Fildeș.

V. Malinschi, președintele 
Băncii de Stat, membru al de
legației romîne la conferința 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, a arătat că, 
așa cum dovedesc materialele 
documentare ale conferinței și 
numeroasele date oficiale pu
blicate, comerțul invizibil, ală
turi de schimbul de mărfuri, 
reprezintă o parte tot mai în
semnată a comerțului interna
țional. Creșterea volumului de 
plăți pentru transporturi și asi
gurarea mărfurilor, ca și pen
tru dividende, amortismente, 
dobînzi, licențe, contribuie în
tr-o măsură tot mai mare la 
deficitul cronic al balanței de 
plăți al țărilor în curs de dez
voltare.

Peste 40 la sută din acest 
deficit, a continuat vorbitorul, 
provine de pe urma plăților 
pentru transporturi maritime și 
terestre, precum și pentru asi
gurări, întrucît aceste țări sînt 
nevoite să recurgă în principal 
la flota maritimă și companiile 
de asigurare ale țărilor avan
sate.

Grea este și povara benefi
ciilor și dobînzilor transferate 
anual în stfcjri^îate. Este grăi
tor și semnificativ faptul că 
suma dobînzilor anuale a de
pășit creșterea realizată prin 
mărirea exportului acestor țări 
în ultimi ani. India, de pildă, 
urmează să plătească drept 
anuități o șesime din tot ex
portul său. Numai la acest ca
pitol al balanței de plăți a ță
rilor în curs de dezvoltare de
ficitul se ridică la aproape trei 
miliarde de dolari.

Deteriorarea balanței de plăți

a țărilor în curs de dezvoltare 
prezintă o tendință de creștere 
și de adinei re a decalajului 
existent.

Posibilitățile lor proprii în 
domeniul transpoi tului, asigu
rărilor și turismului, a spus re
prezentantul romîn, sînt încă 
foarte reduse. Astfel, din cele 
circa șase miliarde dolari, cit 
reprezintă realizările anuale ale 
turismului mondial, pe seama 
tuturor țărilor in curs de dez
voltare nu revine decît 25 la 
sută. Aceste țări duc lipsă de 
resurse financiare și valutare 
pentru a face față problemelor 
majore ale dezvoltării lor eco-

Cuvîntul 
reprezentantului 

R. P. Romîne 
în Comitetul nr. 3

nomice și asigurarea progresu
lui social.

Această situație dificilă in 
domeniul comerțului invizibil 
indică și justifică — după pă
rerea noastră — necesitatea ca 
alături de adoptarea unor mă
suri eficiente pentru îndepărta
rea obstacolelor ce afectează 
comerțul și ușurarea accesului 
țărilor în curs de dezvoltare la 
comerțul mondial, să fie luate 
măsuri grabnice în vederea a- 
meliorării condițiilor și terme
nelor de finanțare a măririi re
surselor și îmbunătățirii orga
nismelor financiare internațio
nale. Structura si orientarea 
organismelor financiare și ban
care internaționale trebuie a- 
doplate la cerințele țărilor în 
curs de dezvoltare, la realiza
rea planurilor lor economice. 
Nivelul dobînzilor, comisioa
nelor și a altor cheltuieli direc
te sau indirecte legate de cre
dite externe trebuie redus.

Delegația romînă consideră 
că sînt necesare măsuri pentru

prevenirea tendințelor de ma
jorări nejustificate a tarifelor 
navlurilor și de asigurare one
roase, care grevează înainte de 
toate prețul mărfurilor de mare 
volum, cum sînt materiile pri
me și semifabricate, prin mă
suri de organizare a pieței 
navlurilor și stabilirea echita
bilă a condițiilor de asigurare 
și de diferențiere a acestora. 
Se impune, de asemenea, și 
mărirea fondurilor, îmbunătă
țirea formelor și extinderea u- 
nor facilități în ceea ce priveș
te asistența tehnică și pregăti
rea cadrelor, dezvoltarea învă- 
țămîntului profesional și a cer
cetărilor științifice.

Delegația romînă acordă o 
importantă deosebită finanțării 
internaționale a comerțului și 
dezvoltării economice ca mij
loc eficace de dezvoltare și di
versificare economică și de ac
tivizare a comerțului interna
tional.

In încheiere, V. Malinschi a 
spus, că în aceste împrejurări 
nu numai volumul creditelor, 
dar și termenele, condițiile și 
metodele de finanțare au im
portanța lor. Nu este justă, de 
pildă, situația că dat fiind ter
menele limitate ale creditelor 
acordate, ele devin exigibile cu 
mult înainte ca obiectele fi
nanțate să fi intrat în func
țiune. Finanțarea internațională 
trebuie să devină un instrument 
adecvat al dezvoltării econo
mice și a comerțului. Pentru ca 
finanțarea să devină pe deplin 
efectivă și într-un timp scurt, 
ea nu trebuie să fie legată de 
condiții politice sau discrimi
nări, ci trebuie să fie orientată 
după nevoile reale și urgente 
ale țărilor în curs de dezvol
tare.

RIO DE JANEIRO 7 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Rio de Janeiro al agenției 
Associated Press relatează că 
poliția și armata braziliană au 
continuat luni arestările în rîn- 
durile sprijinitorilor fostului 
președinte Goulart, calificați 
drept „elemente subversive". 
Deși nu se cunosc date cu pri
vire la numărul celor arestați, 
agenția menționează că cifra a- 
cestora trece de 1 000.

Pe frontul politic continuă 
discuțiile în legătură cu desem
narea unui președinte interimar 
care să ocupe acest post timp 
de 20 de luni, pînă la viitoare
le alegeri. în legătură cu aceas
ta, la Rio de Janeiro a avut loc 
o consfătuire la care au parti
cipat guvernatorii statelor Gua- 
nabara, Minas Gerais, Sao Pau
lo, Rio Grande do Sul și Matto 
Grosso, principalii organizatori 
ai răscoalei armate împotriva 
președintelui Goulart. Ei au 
hotărît să propună Congresului 
candidatura generalului Castelo 
Branco.

Guvernatorul statului Sao 
Paulo, Adhemar de Barros, ad
versar politic al fostului pre
ședinte, a declarat luni că este 
necesar să se întreprindă „o o- 
perație de curățenie" în rîndu- 
rile parlamentarilor administra
ției anterioare. în același timp, 
după cum scrie corespondentul 
din Rio de Janeiro al ziarului 
argentinian „Clarin", fostul 
președinte al Braziliei, Jusce- 
lino Kubitschek, a cerut public 
să se pună capăt represiunilor.

BRASILIA 7 (Agerpres). — 
La. 7 aprilie camera deputați- 
lor a început studierea proiec
tului de lege, aprobat de Senat, 
care reglementează alegerea 
de către cele două adunări le
gislative, jn sesiunea plenară, 
a președintelui și vicepreșe
dintelui Braziliei. Proiectul 
prevede că vor avea loc două 
scrutine secrete, untul pentru 
alegerea președintelui, celălalt 
pentru a vicepreședintelui. Va 
fi declarat ales candidatul 
care a întrunit majoritatea 
absolută.

După abrogarea Tratatului cu privire 
Ia menținerea de trupe grecești

și turcești
NICOSIA 7 (Agerpres). — 

„Noi împușcături au răsunat 
marți în nord-vestul Ciprului 
și poliția ciprioților greci a 
oprit vehicule ale O.N.U. care 
se îndreptau spre regiunea 
ciocnirilor", transmite cores
pondentul agenției U.P.I.

In zorii zilei de marți, amba
sadorul turc la Atena, a remis 
ministrului de externe grec o 
notă în care se arată că dacă 
unitățile turcești din Cipru vor 
ii atacate, Turcia va trimite 
forțe aramate în insulă. Potri
vit agenției U.P.I., ministrul de 
externe grec, Kostopoulos a 
exprimat ambasadorului turc 
Veyesel, uimirea pentru remi
terea notei la ora 3 dimineața 
și a declarat că potrivit infor
mațiilor guvernului grec nu se 
pregătește un asemenea atac.

La Londra, ministrul englez 
pentru problemele Common- 
yvealth-ului și coloniilor, a de
clarat în Camera Comunelor că 
forța O.N.U. pentru Cipru a 
obținut din partea secretarului 
general al O.N.U., autorizația 
de a folosi armele în caz de 
legitimă apărare, adăugind că 
nu se va recurge la această 
metodă decît dacă, în timpul 
incidentelor, nu se va putea 
altfel restabili liniștea.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe englez, a 
anunțat că ambasadorul turc Ia 
Londra, Kuneralp, l-a vizitat pe

Richard Butler, pentru a-i atra
ge atenția asupra situației ce 
decurge din denunțarea de că
tre președintele Makarios a 
prevederilor Tratatului de la 
Ziirich, privitor la prezența 
unităților grecești și turcești 
în Cipru.

La Ankara, ministrul de ex
terne turc, Erkin, a avut o în
trevedere cu ambasadorul grec, 
Poumpuras.

NEW YORK. — La 7 aprilie 
guvernul cipriot a comunicat 
membrilor Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. că nu se mai 
consideră legat de tratatul din 
1960 încheiat cu Grecia și 
Turcia.

Zenon Rossides, reprezentan
tul permanent al Ciprului la 
O.N.U., a adresat o scrisoare 
președintelui Consiliului de se
curitate conținînd declarația 
președintelui Makarios, privind 
abrogarea tratatului.

NEW YORK. — Reprezen
tantul permanent al Turciei a 
adresat președintelui Consi
liului de Securitate, scrisoa
rea vicepreședintelui Kuciuk 
adresată primului ministru al 
Turciei. Kuciuk afirmă în a- 
ceastă scrisoare că denunța
rea de către președintele Ma
karios a Tratatului de alianță 
reprezintă o încălcare a con
stituției Ciprului.
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Ișarlataniilor comise pi medica
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ultimii lor bani.
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Medici-șarlatani*
otrivit raportului un>i
misii a senatului american, 
în ultimii ani în stratul Ca

lifornia mai mulți oamen i au că
zut victimă șarlatanilor, care se 
dau drept medici. Comis/ia fusese

co-

escrocați de

Totodată, comisia a constatat 
că urmărirea judiciară împotriva 
escrocilor, care se ocupă cu ase
menea practici, era ineficientă și 
sentințele pronunțate nu corespun
deau gravității infracțiunilor co
mise. Astfel, comisia s-a ocupat 
de cazul unei femei care se ocupa 
cu vînzarea de „aparate de însă
nătoșire", complet lipsite de va
loare, și care a fost condamnată 
la mai multe luni închisoare. 
După ispășirea unei părți a pedep
sei, ea a fost pusă în libertate. 
S-a constatat că femeia respectivă 
continuă în alt stat afacerile vîn- 
zînd aparatele ei cu un cîștig și 
mai mare.

Martorii audiați de comisie au 
relatat, printre altele, cazul unui 
,medic" care a luat de la o fe

meie bătrînă suma de 250 dolari 
pentru o cură de varză acră și 
suc de mere spre a o vindeca de 
un cancer inexistent. Tntr-un alt 
caz, un șarlatan a cerut și obți
nut 100 de dolari pentru niște 
analize de sînge, chipurile ne
cesare „diagnozei".

După aprobarea proiectului 
Camera urmează să fixeze 
data alegerii, prevăzută în 
principiu pentru 8 aprilie, 
dată care poate fi amânată cu 
24 de Ore dacă dezbaterile se 
vor prelungi.

Se pare că în fapt este asi
gurată alegerea generalului 
Humberto Castelo Branco. 
Partidul social-democrat, cu 
cei 120 de deputați ai săi și 
avînd cea mai puternică re
prezentare în parlament, a a- 
nunțat că va sprijini candida
tura generalului Branco.

Potrivit corespondentului a- 
genției France Presse, coman
danții militari intenționează-să 
prezinte Congresului un a- 
mendament la constituție per- 
mițînd adoptarea unui număr 
de „măsuri excepționale", ca 
anularea unor mandate parla
mentare și lipsirea de drepturi 
politice a celor care am acti
vat în favoarea regimului 
Goulart și a măsurilor sale

Arestările continuă în în
treaga Brazilie. Deputatul 
Clodsimth Rians, secretar ge
neral al Confederației gene
rale a muncii, a fost arestat la 
Belo Horizonte.

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — 
în urma unei consfătuiri la care 
au participat ministrul de interne 
al Uruguayului, Felipe Gil, precum 
și subsecretarul de stat al aface
rilor externe, Gross Espiell, la 
Montevideo s-a anunțat că fostul 
președinte al Braziliei, Joao Gou
lart, va beneficia în Uruguay de 
statutul de refugiat politic. O 
hotărîre finală urmează să fie 
luată de Consiliul de Miniștri Uru
guayan.

După cum transmite agenția 
France Presse, în calitate de refu
giat politic, Goulart va fi liber 
să-și aleagă locul de reședință și 
să se deplaseze pe întreg terito
riul țării. El va trebui însă să se 
abțină de la orice activitate po
litică.

Luni, la Montevideo au sosit 
mai multe personalități din antu
rajul fostului președinte, printre 
care șeful Casei civile, Darcy Ri
beiro.

Declarația președintelui 
Zanzibarului

ZANZIBAR 7 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Zan
zibar, Karume, a declarat la 
7 aprilie că pînă la sfîrșitul 
acestei luni, Statele Unite tre
buie să-și evacueze stația de 
urmărire a sateliților artifi
ciali din cadrul proiectului 
spațial „Mercury“. Explicînd 
motivele adoptării acestei mă
suri, președintele Karume a 
făcut cunoscut însărcinatului 
cu afaceri al Statelor Unite în 
Zanzibar că ea este luată în 
scopul asigurării securității 
țării, în urma declarațiilor^ 
injurioase făcute de ambasado

rul american în Kenya, meni
te să ducă la un conflict între 
Zanzibar și țările Africii răsă- 
rietene. După cum relatează 
agențiile de presă, într-o con
ferință de presă la New York, 
William Attwood, ambasado
rul S.U.A. în Kenya, a calificat 
în mod tendențios evenimen
tele care au dus la crearea 
Republicii Zanzibar ca fiind 
menite să transforme insula 
„într-un stat neafrican care 
să fie folosit ca bază pentru 
manevre politice împotriva 
continentului african“.

Casă cu Încălzire solară
T~, n grup de cercetători de la 
U Universitatea din Queen

sland din Australia ‘ au 
realizat de curînd o casă cu în* 
călzire solară : apa calda și aerul 
condiționat sînt asigurate datori
tă unui sistem de tuburi din ala
mă care formează acoperișul. La 
bucătărie sînt folosiți condensa
tori solari.

Televiziune destinată 
surzilor

•, rj ostul de televiziune britanic 
l B.B.C. va inaugura în

■ cursul acestei luni un pro
gram săptămînal de o . jumătate 
de oră destinat în mod special 
surzilor. Tehnicienii studiază po
sibilitatea de a folosi, în afară 
de explicații scrise, un limbaj prin 
semne.

tru a confirma ipoteza că, în
tr-o atmosferă cu heliu, omul 
poate suporta mai ușor schim
bările de presiune. In timpul 
experiențelor, un1 om a locuit 
timp de 25 de zile într-o ca
meră în care atmosfera era 
compusă din 20 la sută oxigen 
și circa 80 la sută heliu. în a- 
cest fel s-a stabilit că heliul 
este inofensiv pentru viață și 
muncă. S-a stabilit, însă, că 
într-o atmosferă cu heliu, o- 
mul, care în mod normal are 
o voce de bas, începe să aibă 
voce de tenor. Această modifi
care nu influențează starea 
sănătății.

In ajutorul factorilor 
poștali

Omul poate respira 
și heliu în loc de azot

Oamenii de știință sovie
tici au demonstrat expe
rimental că omul poate 

trăi timp îndelungat într-o at
mosferă în care azotul din aer 
este înlocuit cu heliu. Această 
experiență a fost făcută pen-

Ministerul poștelor din 
S.U.A. a anunțat că a 
fost găsită o metodă 

pentru a pune la dispozi
ția factorilor poștali un 
mijloc de apărare împotri
va cîinilor prea agresivi. în 
acest scop, toți factorii vor fi 
înzestrați cu cîte un mic 
pulverizator conținînd o sub
stanță care alungă crinii. Mi
nisterul a precizat că substan
ța nu are nici un fel de efecte 
nocive asupra cîinilor.

CONGO (Leopoldville). Un 
sat de-a lungul șoselei prin

cipale din Bakwanga.
FotO î UNITED NATIONS

Arnold Sachs, unul din foto
reporterii A.F.P., acreditați 
pe lingă Casa Albă, a obți
nut primul premiu al Aso
ciației fotoreporterilor ame
ricani, categoria „reviste- 
magazin", pentru fotografia 
făcută în 1963 în timpul 
eclipsei solare, Capitoliul 
din Washington fiind pe 
prim plan. In fotografie .* 

Obiectul premiului.

Foto: FRANCE-PRESSE

DANEMARCA: La Copenhaga 
a avut Ioc zilele trecute în fața 
ambasadei Spaniei; o demons
trație a tineretului danez. Par- 
ticipanții purtau pancarte pe 
care se putea citi: „Solidari

tate cu cei asupriți".

Prezențe 
românești

BUENOS AIRES. — La 6 
aprilie, ministrul R. P. Romi
ne în Argentina, Dumitru 
Fara, a oferit un cocteil în 
onoarea delegației de cineaști 
romîni care iau parte la cel 
de-al 6-lea Festival interna
țional de cinematografie din 
Buenos Aires.

Au luat parte membrii de
legațiilor de cineaști din Ar
gentina, U.R.S.S., Mexic, 
S.U.A., R. S. Cehoslovacă, Spa
nia, Italia, R. P. Ungară, 
Franța, R. F. Germană, An
glia, artiști de teatru și cine
ma, scriitori, artiști plastici și 
alți oameni de cultură argen
tinieni, ziariști.

Au fost de față, de aseme
nea, Marcos Victoria Sisi, și 
Barrero Ortiz, asesori pentru 
legăturile culturale cu străi
nătatea din M.A.E. al Argen
tinei, Lucas Demare, preșe
dintele Comisiei naționale ar- 
gentiniene de organizare a ce
lui de-al 6-lea Festival inter
național de cinematografie, 
Roberto Talice, președintele 
juriului festivalului, și alți re
prezentanți ai cinematografiei 
argentiniene.

BUDAPESTA. — După cum 
anunță agenția M.T.I., la Bu
dapesta, s-a încheiat după 6 
zile de lucrări, cel de-al VIII- 
lea Congres al Asociației in
ternaționale a juriștilor demo- 
crați. La lucrările Congresu
lui au participat 400 de juriști 
și magistrați din 64 de țări. 
Din partea R. P. Romine, a 
participat o delegație condusă 
de Ion Constant Manoliu, mi
nistrul Justiției.

DAKAR. — In cadrul lucră
rilor primei Conferințe afri
cane pentru cooperare inter- 
comunală care are loc la Da
kar, a luat cuvîntul Anghel 
Negulescu, președintele Sfa
tului Popular al orașului Iași.

Vlad Vasile, consilier al am
basadei R. Pi Romîne la Paris, 
care a reprezentat pe minis
trul de externe al R. P. Ro
mîne la această conferință, și 
Anghel Negulescu, au fost pri
miți de ministrul de externe 
al Senegalului, Doudou Thiam, 
cu care au avut o convorbire 
prietenească. Ei au fost pri
miți, de asemenea, de Samba 
Gueye, primarul general al 
Dakarului.

--------- ----- •------

Dezbaterile din Consiliul

de Securitate
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Consiliul’de Securitate a continuat 
luni examinarea plîngerii Yemenu
lui împotriva bombardării de că
tre aviația britanică a orașului 
yemcnit Harib. Delegațiile Maro
cului, Siriei și Coastei de Fildeș 
au condamnat acțiunile aviației 
britanice, relevînd pericolul pe 
care îl prezintă ignorarea regulilor 
recunoscute ale relațiilor între 
state și reglementarea conflictelor 
de frontieră prin folosirea forței. 
Reprezentantul Coastei de Fildeș a 
propus trimiterea unei misiuni a 
O.N.U. la-frontiera dintre Yemen 
și Federația Arabiei de Sud pen
tru a supraveghea respectarea su
veranității și integrității teritoriale 
a Republicii Arabe Yemen. El a 
sugerat totodată adoptarea unei 
rezoluții care, înserînd propunerea

de mai sus, sa deplîngă atacul bri
tanic împotrita teritoriului yeme- 
nit.

In cuvîntul său, reprezentantul 
S.U.A., Adlai Stevenson, a spriji
nit teza britanică cu privire la 
faptul că atacul aerian ar fi fost 
inițiat ca „represalii'* împotriva 
unor acțiuni yemenite.

Delegații Yemenului. Uniunii 
Sovietice, Marocului, R.A.U. și 
Irakului, care au vorbit după re
prezentantul S.U.A, au respins 
punctul de vedere exprimat de a- 
cesta, relevînd importanța pe care 
o are condamnarea hotăiîtă a ac
telor agresive împotriva Yemenu
lui de către Consiliul de Secu
ritate.

Următoarea ședința a Consiliu
lui de Securitate a fost fixată pen
tru 8 aprilie.

GENEVA. — La 7 aprilie. Comisia ecor.zr.'z 
O.N.U. pentru Africa, a anunțat crearea unei bz.-.:: 
africane de dezvoltare, care va lua ființă probabil 
pe la mijlocul anului curent, pentru promovarea 
proiectelor de dezvoltare pe continentul aincon.

Secretarul general al Comisiei, NJiba Gu/mbour, 
care a făcut această comunicare, a declarat că banca 
va avea un capital de 200 000 000 dolari, sumă con
tribuită de 30 de țări airicane independente.

ATENA. — Hotărîrea guvernului Turciei de a 
denunța convenția turco-greacă, potrivit căreia ce
tățenii celor două țări aveau dreptul să rămină in 
cealaltă țara timp de trei luni fără a solicita vreo 
viză, nu va fi acceptată de guvernul Greciei.

Surse oficiale ale guvernului grec au declarat luni 
seara că cetățenii turci care sosesc în Grecia se vor 
bucura de aceleași prerogative ca și în trecut, dacă 
durata șederii lor pe teritoriul Greciei nu va depăși 
trei luni.

BAGDAD. — Ziarul „Irak Times* a anunțai că 
prințul moștenitor și regentul Arabiei Saudi îe, prin
țul Feisal, va vizita Bagdadul la începutul lunii vii
toare. Această vizită va avea loc după ce Feisal 
se va înapoia de Ja Cairo.

NEW YORK. — La Albany, statul Georgia, a fost 
făcut primul pas spre integrarea rasială a școlilor 
publice. Pe baza unui ordin al tribunalului federal, 
cinci copii negri au fost înscriși alături de cop.ii albi 
pentru a frecventa cursurile școlare cu începere din 
toamna viitoare. Se așteaptă înscrierea si a altor 
elevi de culoare. în vara anului trecut. Albany a 
fost scena unor tulburări și violențe rasiale care au 
durat mai multe luni.

NEW "YORK. — La New York s-a anunțai crea
rea „Comitetului. cetățenesc pentru cercetarea cir
cumstanțelor asasinării președintelui Kennedy". Co
mitetul va desfășura cercetările independent de or
ganele oficiale din S.U.A. Președintele comitetului 
cetățenesc este avocatul Mark Lane, iost membru 
al Adunării legislative a statului New York. Printre 
ceilalți membri ai comitetului se numără juriști, 
scriitori, artiști etc., In cîteva colegii și universități 
americane s-au creat secții locale ale „Comitetului 
cetățenesc" care vor participa, de asemenea, la cer
cetări.

Mark Lane a declarat reprezentanților presei că 
noul comitet intenționează să trimită la Dallas spe
cialiști, precum și corespondenți ai unor ziare. Se
diul comitetului se află la New York.

LONDRA. — Locuitorii din insulele Maldive unde 
se află amplasată o importantă bază militară en
gleză, s-au răsculat împotriva dominației colonialiste 
engleze. Rampa de lansare de la aeroportul din ca
pitala arhipelagului, a fost devastată.

într-o declarație a unui reprezentant al guvernului 
insulelor Maldive făcută la Colombo, se arată că 
răscoala se datorește refuzului guvernului englez de 
a acorda independență acestui protectorat din Ocea
nul Indian.

Guvernul insulelor Maldive a cerut de multă vre
me revizuirea acordului din 1960, potrivit căruia 
Anglia are dreptul să-și mențină baza sa militară pe 
insule.

NEW YORK. — La Jackson, Mississippi, a început 
al doilea proces intentat lui Byron de la Beckwith, 
acuzat de asasinarea lui Medgar Evers, liderul popu
lației de culoare din Mississippi. Inculpatul a com
părut deja în fața tribunalului, dar juriul, format 
numai din albi, nu a putut pronunța un verdict.

Actualul proces a început prin selecționarea jura
ților. Dintre 310 persoane convocate 54 au fost deja 
respinse, iar cei opt jurați aleși pînă în prezent sînt 
albi. Agențiile de presă menționează că operația de 
selectare a juraților va ii îndelungată.

VIENTIANE. — In cadrul celei de-a opta întîl- 
niri a reprezentanților celor trei grupări politice 
laoțiene a fost hotărîtă organizarea Ia 17 aprilie a 
unei întîlniri tripartite, la nivel înalt. Ea va avea 
loc în Valea Ulcioarelor. S-a căzut, de asemenea, 
de acord asupra creării unei comisii militare tripar
tite care să asigure securitatea șefilor celor trei 
grupări politice.

USUMBURA. — Jn capitala statului Burundi s-a 
anunțat oficial componența noului guvern al țării. 
Funcția de prim-ministru a fost atribuită lui AJbain 
Niyamoya, reprezentant al Partidului Unității și Pro
gresului Național din Burundi (Uprona) care deține 
majoritatea în parlament.

Vicepremier și ministry al afacerilor externe a 
fost numit Pierre Mpozenzi, iar ministru al afaceri
lor externe și al comerțului exterior, Joseph Mazu- 
mutima.

BEIRUT. — In capitala Libanului au fost date pu
blicității rezultatele definitive ale primei etape a 
alegerilor legislative care s-au desfășurat la 5 aprilie 
în regiunea de nord a țării.
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